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1. Bevezetés és irodalmi áttekintés
Az egyedek élete során a legfontosabb kérdés, hogy milyen mértékben képesek
továbbörökíteni genetikai állományukat a következő generációkba, azaz mekkora lesz a
rátermettségük. Ennek a változónak a meghatározására többféle módszer létezik.
Leggyakrabban az egész élettartam alatt elért szaporodási sikerrel („lifetime reproductive
success” = LRS, a szaporodási eseményenként elért siker összege) jellemzik, amely tökéletes
képet ad arról, hogy az egyed élete során milyen teljesítményt nyújtott. Az LRS-sel történő
jellemzés azonban nem veszi figyelembe a szaporodás időzítését. Az időzítés növekvő
populációkban nagyon fontos komponense lehet a rátermettségnek: a fiatalabb korban történő
szaporodás nagymértékben növeli a jövőbeni leszármazottak számát. Ebben az esetben az
LRS-alapú becslés pontatlan lehet (Brommer et al. 2002). Ugyanakkor az időzítést figyelembe
vevő módszerek alkalmazása sem mindig megfelelő (pl. térben és időben változó
környezetben), és az esetek többségében az LRS a többiekéhez hasonló vagy még jobb
becslést ad a rátermettségre (Brommer et al. 2004). Az LRS mérésének feltétele, hogy az
egyedeket végig lehessen követni egész életük során vagy legalábbis abban az időszakban,
amikor utódokat hoznak létre. Bizonyos csoportoknál, például a rovaroknál ez egyszerűbb
feladat, hiszen csak egyetlen szaporodási eseményre kell koncentrálni. A többször szaporodók
esetében azonban bonyolultabb a helyzet, hiszen itt az adott populáció több éves vizsgálata
szükséges. Vannak olyan csoportok is, mint például a kétéltűek vagy a hüllők, ahol az LRS
meghatározása – legalábbis a természetben – rendkívül nehéz.

A szaporodási siker mérésének módja függ a vizsgált rendszertani csoporttól.
Gerincteleneknél vagy halaknál a peteszám, valamint a kikelt utódok száma; emlősöknél a
rekrutaszám és az alomméret; madaraknál pedig a tojásszám, a kikelt vagy kirepült fiókák
száma, illetve a rekrutaszám a leggyakoribb. Legjobban a populációba visszatérő,
szaporodóképes utódok, a rekruták száma becsüli az egyedek genetikai hozzájárulását a
populációhoz (Brommer et al. 2004). Előnye, hogy jól közelíti a következő generáció
ténylegesen szaporodó egyedeinek a számát ellentétben például a kirepült fiókák számával.
Ez utóbbi esetben még hosszú idő és út áll az első szaporodásig, és a halálozási arány az
egyedek fiatalkorában, szaporodóképességük eléréséig a legnagyobb. A mérsékelt és hideg
éghajlati övekben az első tél is nagy pusztítást visz végbe a fiatalok körében. A módszer
hátránya, hogy a rekruták számának meghatározásához az adott populáció több éves, széles
körű vizsgálata szükséges, hiszen sok esetben a fiatal egyedek nem életük első évében térnek
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vissza, hanem két, három esetleg 4-5 év múlva. Különösen igaz ez azokra a fajokra, amelyek
ivarérettségüket nem egy, hanem több év alatt érik el. Természetesen sok esetben előfordul,
hogy nincs elegendő adat a rekrutaszám meghatározásához, ilyenkor más változók használata
célravezető. Sokszor több mérőszámot együttesen vizsgálnak, és ezek összehasonlításából
biztosabb következtetéseket lehet levonni.

1. kép Vöröscsőrű sirály (Larus novaehollandiae scopulinus)
Az LRS-t két fő komponens határozza meg. Az egyik az éves (szezonális)
szaporodási siker, a másik az élettartam. Tehát a legfontosabb, hogy az egyed egy adott év
vagy szaporodási esemény alatt hány rekrutát hoz létre, illetve hogy hányszor van lehetősége
rekruták létrehozására. Számos tanulmány kimutatta, hogy az élettartam vagy a szaporodási
események száma fontos meghatározója az LRS-nek (madarak: Gustafsson 1986; Merilä &
Sheldon 2000; Blums & Clark 2004; emlősök: Clutton-Brock 1988; Bérubé et al. 1999).
Azonban önmagában a hosszú élet nem elegendő ahhoz, hogy egy egyed sikeres legyen. Ezt
alátámasztja, hogy sok esetben hiába élnek hosszú ideig, egyetlen visszatérő utódjuk sem lesz
(Gustafsson 1989; Blums & Clark 2004), azok pedig, amelyek rendelkeznek utódokkal,
termékenységükben erőteljesen különbözhetnek (Newton 1989). Azoknál a fajoknál, melyek
élettartama rövid, és egy alkalommal sok utódot hoznak létre, egy szaporodási eseménynek
sokkal nagyobb jelentősége van, mint azoknál a fajoknál, amelyek több évtizedig élnek, és
egyszerre csak kevés utódjuk születik (Saether & Bakke 2000). Egy vöröscsőrű sirályokról
(Larus novaehollandiae scopulinus, 1. kép) szóló tanulmány megállapította, hogy ezeknél az
akár több évtizedig elélő madaraknál a tojók és a hímek LRS-ében lévő különbségeknek
csupán 5 %-a magyarázható az élettartammal (Mills 1989).
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Az éves szaporodási sikert számos tényező befolyásolhatja. Nehéz közülük
kiválasztani a legfontosabbakat, de az egyedek morfológiai bélyegei, párbaállás utáni státusza
(monogám vagy poligín), életkora, illetve a szaporodás időzítése fontos szerepet játszhat.
Számos ökológiai vizsgálat foglalkozik az életkor szaporodási sikerre gyakorolt hatásával
(Clutton-Brock 1988; Newton 1989; Forslund & Pärt 1995). Az esetek többségében azt
találták, hogy a siker kezdetben nő az életkorral (Forslund & Pärt 1995; Pärt 2001). Ennek
többféle oka is lehet. Ilyen például az, amikor a rosszabb minőségű egyedek hamarabb
eltűnnek a populációból (fiatalabb korban pusztulnak el), vagy a jobb minőségűek később,
idősebb korban kezdenek szaporodni (késleltetett szaporodás). A különböző képességek (pl.
táplálékszerzés) fejlődése és a nagyobb tapasztalat; vagy a szaporodásba való befektetés
optimalizációja egyaránt előidézője lehet a fenti mintázatnak (Forslund & Pärt 1995). Egyes
fajoknál nem mutattak ki különbséget az idősebb és fiatalabb egyedek szaporodási sikere
között (Wendeln & Becker 1999), vagy éppen a fiatalok nagyobb sikert értek el (Lamprecht
1990; Descamps et al. 2006). Ez utóbbi főleg akkor fordulhat elő, ha számottevő különbség
van abban, hogy az egyedek hány éves korukban szaporodnak először, és csak a jobb
minőségű egyedek képesek arra, hogy ezt már fiatal korban megtegyék. Később, miután elért
egy maximumot, az öregedés hatására a szaporodási siker csökken (Gustafsson & Pärt 1990;
Newton & Rothery 1997; Robertson & Rendell 2001). Előfordul azonban az is, hogy ha
életük végéhez közeledve az egyedek jövőbeni szaporodási esélye csökken, egyre többet
fektetnek a szaporodásba (Pärt et al. 1992).

A szezonális élőhelyeken a környezeti körülmények folyamatosan változnak a
szaporodási időszak során, tehát az utódnevelés megfelelő időzítése növelheti a szaporodási
sikert. Ez a madaraknál széles körben ismert jelenség, mellyel számos munka foglalkozik. A
szezon előrehaladtával a siker csökken. A csökkenés okaként a táplálékmennyiség fogyását
vagy a korán és későn költő madarak, illetve territóriumuk közötti minőségbeli különbséget
jelölik meg. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat Verhulst és Nilsson foglalta össze 2008-as
munkájában. Azonban a túl korai költés sem túl kedvező, hiszen kora tavasszal szintén kevés
a megszerezhető táplálék. Ha ezt is figyelembe vesszük, azt várhatjuk, hogy a költési siker
először nő, majd csökken a szaporodási időszak során, tehát egy polinomiális görbével tudjuk
leírni változását az idő függvényében. Ezt azonban nagyon kevesen vizsgálták (pl. Brinkhof et
al. 1993). Ráadásul a költési siker szezonális csökkenésével foglalkozó munkák többségében
a sikert a kirepült fiókák számával becsülték. Ugyanakkor, akik a rekruták számát használták
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mérőszámként, főleg állandó madarakat vizsgáltak (Verhulst & Nilsson 2008). Azonban a
rekruták számának szezon során történő változása különböző lehet az állandó és a vonuló
madaraknál, mivel a vonulás jelentősen befolyásolja, hogy utóbbiak mikor érkeznek meg a
költési területre, az érkezés pedig szoros kapcsolatban áll a költéskezdéssel (Both & Visser
2001). A vonulás időzítésének meglehetősen korlátozottak a lehetőségei, mivel kezdetét
alapvetően belső kényszerek határozzák meg (Gwinner 1996), a rendelkezésre álló idő pedig
rövid. Ugyanakkor néhány faj képes megbecsülni a költőterületen uralkodó időjárási
viszonyokat a menetközben tapasztalt hőmérsékletből, és ehhez tudja némileg igazítani
gyorsabb vagy lassabb vonulással érkezésének idejét (Both et al. 2005).

Az olyan monogám rendszerekben, ahol alkalmi poligínia is előfordul (fakultatív
poligín rendszerek), a hímek úgy is növelni tudják szaporodási sikerüket, hogy egy második
tojóval is párbaállnak. Azonban, ha a rekruták számát vesszük figyelembe, nem olyan
egyértelmű a helyzet (Lubjuhn et al. 2000; Pribil 2000; Herényi et al. 2012). Nem biztos,
hogy a poligín hímek előnyt élveznek a monogámokkal szemben, hiszen nem tudnak két
fészekaljat ugyanolyan intenzíven etetni, mint egyet. Ha a hímek kevesebbet etetnek, akkor a
fiókák rosszabb kondícióban lesznek kirepüléskor, ez pedig azt eredményezheti, hogy kisebb
arányban térnek vissza a következő években, ugyanis a kirepüléskor elért kondíció szoros
kapcsolatban lehet a visszatérés valószínűségével (Lindén et al. 1992; Both et al. 1999). Hogy
ne osszák meg erejüket, a poligín hímek sokszor csak az egyik (az elsődleges) fészküknél
etetnek, és a másik (másodlagos) fészekben lévő fiókákkal alig vagy egyáltalán nem
foglalkoznak. Ilyen esetekben, bár az elsődleges fészek fiókái jó kondíciót érnek el, a
másodlagos fészekben lévők túlélési esélye – mivel csak egy szülő eteti őket – jelentősen
csökken. Elképzelhető, hogy a poligín hímek csak bizonyos években sikeresebbek, mint a
monogámok. A környezeti körülmények, mint például a táplálékellátottság, jelentősen
befolyásolhatják a poligínia sikerességét, mivel ha sok a táplálék, a poligín hímek fiókáit
kevésbé viseli meg, hogy apjuk kevesebbet eteti őket. Ha a környezeti körülmények
jelentősen különböznek az egyes években, a monogám és a poligín hímek sikere hosszú távon
hasonló lesz.

Az éves szaporodási siker nagyságát az egyedek morfológiai tulajdonságai is
befolyásolhatják. A legegyszerűbb ilyen tulajdonság a testméret (Grant & Grant 2000), de
fontos szerepe lehet az egyedi minőséget kifejező másodlagos nemi jellegeknek is
(Gustafsson et al. 1995; Hasselquist et al. 1996). Ilyen másodlagos nemi jellegek például a
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tollazat (esetleg a csőr vagy különböző bőrlebenyek) színezete, a tollak alakja vagy az ének
változatossága (lásd 2. kép). A kifejezettebb nemi jellegeket viselő hímeknek gyakran jobb a
szaporodási teljesítménye, és a tojók is gyakrabban választják őket, hogy előnyre tegyenek
szert saját maguk és utódaik számára. Tehát a kifejezettebb bélyegekkel rendelkező hímeknek
nemcsak a szaporodási, hanem a pártalálási sikere is nagyobb lesz (Gustafsson et al. 1995;
Hasselquist et al. 1996). A tojók számára az előny lehet közvetlen vagy közvetett. Közvetlen
előny, ha a hím megkönnyíti a tojó dolgát az utódok felnevelésében: jó territóriumot foglal,
amelyen sok a táplálék, többet etet, így a tojó befektetése kisebb lesz (Palokangas et al. 1994;
Saetre et al. 1995). Közvetett előnyre az utódokon keresztül tehetnek szert. Ilyen lehet szintén
a jó territórium vagy fészkelőhely: a fiókák több táplálékhoz jutnak és jobb kondíciót érnek el
a kirepülés idejére, vagy a ragadozók kevésbé találják meg őket. Mindkettő a tojó – és persze
a hím – nagyobb szaporodási sikerét eredményezi. Közvetett előny az is, ha a hímek jó
génekkel rendelkeznek, és így utódaik életképesebbek lesznek (Møller 1994), vagy
ellenállóbbak a különböző fertőzésekkel szemben (Møller 1990; von Schantz et al. 1996).

2. kép Füstifecske (Hirundo rustica). A hímek szélső
faroktollainak hossza fontos ivari bélyeg
A tojók párválasztása irányító szelekciós nyomást gyakorol a hímek ivari jelzéseire
(Hoekstra et al. 2001). Ugyanakkor, megkönnyítve az uralkodó környezethez történő
adaptációt, nyomást fejt ki a hímek ezen ivari jelzésekkel összefüggő olyan tulajdonságaira is,
amelyek nagy rátermettséget biztosítanak az adott környezetben (Møller & Alatalo 1999;
Lorch et al. 2003). E szelekciós nyomás evolúciós fontossága miatt a párpreferenciát mint
populációs tulajdonságot szokták kezelni (Saetre et al. 1997; Boughman 2001; Møller et al.
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2006). Azonban a párválasztás populáción belül is különbözhet. Például egy rossz
kondícióban lévő tojó, amely nem túl vonzó a hímek számára, nem válogathat a potenciális
párok közül egyrészt, mert a párkeresés költséges (Cotton et al. 2006), másrészt fennáll a
veszélye, hogy pár nélkül marad (Kraaijeveld et al. 2007). Másfelől megközelítve viszont
éppen, hogy jól meg kellene válogatnia a párját, hogy kompenzálja saját hátrányát (Buchholz
2004). Ha a hímek öröklődő, illetve nem öröklődő tulajdonságai nem egyformán jók, akkor a
tojóknak meg kell találniuk a megfelelő egyensúlyt e tulajdonságok között (Qvarnström et al.
2000; Mitchell et al. 2007), és ezért preferenciájukban eltérhetnek (Qvarnström et al. 2000;
Holveck & Riebel 2010).

Fontossága ellenére az egyedek párpreferenciájának különbségeit ez ideig sokkal
kevésbé vizsgálták, mint a különböző díszekben lévő eltéréseket (Jennions & Petrie 1997).
Ennek oka részben az, hogy a párpreferenciát számos olyan belső tényező befolyásolja,
amelyet nehéz kibogozni (Reinhold et al. 2002). Emellett logisztikailag nehezen megoldható,
hogy a párválasztást nyomon kövessük a terepen, ráadásul a valódi párpreferencia sokszor
nem fejeződik ki különböző környezeti kényszerek következtében (Benton & Evans 1998).
Így aztán a legtöbb tanulmányt, amely a párpreferenciával kapcsolatos egyedi különbségeket
vizsgálja, laboratóriumi körülmények között végezték (Ritchie 1996; Murphy & Gerhardt
2000, de lásd Dale & Slagsvold 1996), és ez igaz a preferencia örökölhetőségének
(heritabilitásának) vizsgálatára is (Reinhold et al. 2002; Brooks & Endler 2001; Forstmeier et
al. 2004).

A párválasztás öröklődését kevés tanulmány vizsgálta eddig. Mindegyik a pár ivari
díszének kifejezettségét használta az egyedek párpreferenciájának mérésére. Alexandre
Roulin (1999) a gyöngybagoly (Tyto alba, 3. kép) apák és fiaik tojóinak díszítettsége között
pozitív korrelációt talált, és egy adott hím egyed az évek során hasonló díszítettségű tojókkal
állt párba. Azonban ebben a vizsgálatban nem lehetett megállapítani, hogy a párpreferencia
mennyiben genetikai alapú, és milyen mértékben befolyásolja a környezet. Egy svédországi
örvös légykapókon végzett munkában, Gotland szigetén (Qvarnström et al. 2006a), úgy
találták, hogy a hímek homlokfoltjának additív genetikai varianciája magas. Azonban, ha a
foltot úgy kezelték mint a tojó egy tulajdonságát (párjának a díszítettsége), a bélyeg additív
genetikai varianciája igen alacsony volt. Emellett gyakorlatilag nem lehetett kimutatni
genetikai korrelációt a tojók preferenciája és a hímek dísze között, így a szerzők azt a
következtetést vonták le, hogy ebben a populációban a tojók preferenciájára nem hat indirekt
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ivari szelekció a hímek homlokfoltján keresztül. A vizsgálat kritikusai azt kifogásolták, hogy
ha a pár díszítettségét használjuk a preferencia mérésére, akkor figyelmen kívül hagyjuk azt,
hogy a tojó párkeresésre fordítható ideje korlátozott, és ez idő alatt csak korlátozott számú
hím közül tud válogatni. Tehát a környezeti körülmények annyira zavarják az örökölhetőség
vizsgálatát, hogy egyáltalán nem meglepő, ha annak 0-hoz közeli lesz az értéke (Postma et al.
2006). Ahhoz tehát, hogy tisztábban lássunk, érdemes megvizsgálni azokat a tényezőket,
amelyek befolyásolhatják a párpreferencia örökölhetőségének becslését.

3. kép Gyöngybagoly (Tyto alba)
A különböző munkák számos faj esetében azt mutatják, hogy az életkor befolyásolja
a párválasztást (Ludwig & Becker 2008). Ez gyakran a költési tapasztalat párválasztásra
gyakorolt hatásaként jelenik meg. Megfelelő költési tapasztalattal a tojók könnyebben
választanak számukra alkalmas területet, ahogy ezt az általunk vizsgált fajnál is kimutatták
(Doligez et al. 2005). Ezért valószínű, hogy a tapasztalt tojóknak több idejük van a potenciális
párok között válogatni, de a tapasztalat megkönnyítheti a hímek közötti különbségtételt is
(Höglund & Alatalo 1995). Mindezek miatt azt várjuk, hogy a genetikailag kódolt
párpreferencia kevésbé fejeződik ki az először költő tojók között, mint a tapasztalt egyedek
esetében.
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Az örvös légykapó hímek homlokán lévő fehér folt fontos, ivari jelzésként szolgáló
bélyeg. A fent említett svéd szigetpopulációban kimutatták, hogy a homlokfoltnagyság jól
jelzi a hímek fenotípusos minőségét (Gustafsson et al. 1995; Qvarnström 1999; Gustafsson &
Qvarnström 2006). A nagyobb homlokfoltú hímek megérkezésük után hamarabb szereztek
maguknak párt, és tendencia mutatkozott arra, hogy több kirepült fiókájuk van, mint a kisebb
homlokfoltúaknak (Pärt & Qvarnström 1997). Emellett kapcsolatot találtak a hímek átlagos
homlokfoltja és rekrutáik költési eseményenkénti átlagos száma között (Gustafsson et al.
1995). A nagy homlokfoltúak nagyobb eséllyel váltak poligínné is (Gustafsson et al. 1995).
Nálunk, a pilisi populációban a homlokfoltnak látszólag kisebb a jelentősége: nem
kondíciófüggő (Hegyi et al. 2006a, 2007a), és nem volt összefüggésben a költési
élettartammal sem (Hegyi et al. 2002), a következő évi túléléssel pedig negatív kapcsolatban
állt (Hegyi et al. 2002, 2006a). Ennek ellenére egyértelműen ivari jelzésnek tekinthető: a
nagyobb homlokfoltú hímek, miután megérkeztek a költőterületre, hamarabb álltak párba,
mint kis homlokfoltú társaik (Hegyi et al. 2010a). A homlokfolttal ellentétben a hímek fehér
szárnyfoltja kondíciófüggő bélyeg, és nagysága az egyedek életképességét is jelzi (Török et
al. 2003). Ezzel a bélyeggel azonban nem foglalkoztunk, mivel csak 1999 óta mérjük, és az
azóta összegyűlt adatmennyiség nem elegendő a hosszú távú vizsgálatokhoz vagy a pedigré
analízisekhez.

2. Célkitűzés
Bár az egyedek szaporodási sikerének vizsgálata az egyik fő témája az
életmenetekkel kapcsolatos munkáknak, a hosszú távú adatsorokon alapuló eredmények
ritkák (Mauck et al. 2004). Gyakran csak egy-két év adatai kerülnek elemzésre (pl. Siikamäki
1998; Daunt et al. 1999), amely viszont nem teljesen megbízható, mivel a környezeti
körülmények jelentősen változhatnak az évek között: ami igaz az egyik évre, nem biztos,
hogy igaz a másikra. Számos esetben az LRS méréséhez is hosszú távú adatsor szükséges,
hogy elegendő számú egyedet lehessen végigkövetni egész élete során. Dolgozatomban az
örvös légykapók szaporodási sikerének, az egyik legfontosabb rátermettség-komponensnek
meghatározó tényezőit próbáltam feltárni. A következő kérdésekre kerestem választ:

1. Mi határozhatja meg a hím örvös légykapók éves szaporodási sikerét? A számos ható
tényezőből többet is belevettem az analízisekbe. Ezek az életkor, a költés kezdete, a testméret,
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a homlokfolt nagysága és a poligínia. Mivel egy korábbi tanulmány kimutatta, hogy a
környezeti körülmények igen változók a kutatási területen, és ez jelentősen befolyásolja a
légykapók szaporodását (Török et al. 2004), vizsgáltam az év minőségének hatását is. Az
évminőséget az elérhető táplálék mennyiségével becsültem. A szaporodási sikert a rekruták
számával jellemeztem.

2. Befolyásolja-e az eredményeket, ha a szaporodási siker kifejezésére a következő generáció
szaporodásához legközelebb álló rekrutaszám helyett az időben legelső mérőszámot, a
lerakott tojások számát használom? Különböznek-e a tojásszámra ható változók a rekruták
számát befolyásolóktól?

3. Mi befolyásolja a légykapó hímek LRS-ét? Ugyanazokat a változókat vizsgáltam, mint az
éves sikernél, kivéve az életkort, amely az egész élettartam esetében nem értelmezhető,
valamint a költéskezdést, amelynek egyeden belüli repetabilitása nagyon alacsony volt az
évek között. Belevettem viszont az analízisekbe az élettartamot, amely az LRS egyik fő
komponense.

4. A légykapó hímek homlokfoltja a szaporodási sikerre potenciálisan hatást gyakorló
tényezők egyike. A nagyobb homlokfoltú hímek sikerének egyik fontos feltétele, hogy a tojók
előnyben részesítsék őket kis homlokfoltú társaikkal szemben. Korábbi vizsgálatok ezt alá is
támasztották (Hegyi et al. 2010a). Feltételezhetjük, hogy egy ivari jelzés esetében a tojók
preferenciája öröklődik, de vajon igaz-e ez az örvös légykapók homlokfoltjára is? Mivel a
preferencia kifejeződését számos tényező befolyásolhatja, dolgozatomban arra is választ
kerestem, van-e ebben szerepe a költési tapasztalatnak.
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3. Módszerek
3.1 A vizsgált populáció és terepi módszerek
A kutatás helyszíne a Duna–Ipoly Nemzeti Park területén, a Visegrádi-hegységben
található, Pilisszentlászlótól 2-3 km-re keletre (4.a kép). Ezen a részen cseres-tölgyes erdők
terülnek el, melyekben elegyfaként más fajok (pl. gyertyán, mezei juhar, virágos kőris) is
előfordulnak. A területen a vizsgált időszakban erdőgazdasági tevékenységet nem folytattak.
1981-től szakaszosan közel 800 költőodú lett itt kihelyezve egymástól átlagosan 20-30 m
távolságra (4.b kép). Az odúk 70-80 %-ában minden évben rendszeresen költenek örvös
légykapók (Ficedula albicollis), széncinegék (Parus major) és kék cinegék (Cyanistes
caeruleus). Közülük az örvös légykapó a leggyakoribb. Ezeken a madárfajokon kívül kisebb
számban csuszkák (Sitta europaea) és barátcinegék (Parus palustris) is fészkelnek, ritkán
fakusz (Certhia spp.), nyaktekercs (Jynx torquilla) vagy kormos légykapó (Ficedula
hypoleuca) is megtelepszik.

4.a kép A kutatási terület központi része
A vizsgálatok alanya az örvös légykapó volt, amely a közép- és dél-európai lombos
erdők jellegzetes, odúban fészkelő, rovarevő énekesmadara. Vonuló, a telet Afrika középső
vidékein tölti. A nászruhás hím feltűnő, fekete-fehér tollazatú, hasoldala fehér, hátoldala
fekete, de a homlokán és a szárnyán fehér folt, a nyakán pedig fehér nyakörv található. A tojó
hátoldala szürkésbarna, hasoldala világos. A hímek fehér homlokfoltja és szárnyfoltja fontos
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másodlagos nemi jelleg (Gustafsson et al. 1995; Pärt & Qvarnström 1997; Török et al. 2003;
Hegyi et al. 2010a).

4.b kép A kutatási terület egy részlete
A pilisi örvös légykapók április első felében érkeznek meg a költőterületre. Először
a hímek, kevéssel utánuk pedig a tojók. Az egyéves madarak általában az idősebbek után
jelennek meg a területen. A hímek megérkezésük után odút foglalnak maguknak. A tojók az
odúk (a hímek) közül választanak. A tojásrakás időszaka április utolsó harmada, május eleje,
de késői, illetve pótköltések június elején is kezdődhetnek. A lerakott tojások száma 5-7,
ritkán 8, a késői költéseknél viszont 5-nél kevesebb is lehet. A tojó egyedül kotlik, a kotlás
időtartama 12-14 nap. Az utódok felnevelésében a hím is részt vesz. A fiókák 14 napos
korukban repülnek ki. A szülők körülbelül még egy hétig etetik őket, majd mindannyian
elhagyják a fészek környékét, és más erdőrészekben keresik táplálékukat. Augusztusbanszeptemberben vonulnak el. Táplálékukat pókok, hernyók, poloskák, valamint kétszárnyúak
és hártyásszárnyúak képezik. A fiókákat főleg az első három csoportba tartozó egyedekkel
etetik (Török 1986).

Ez a madárfaj ideális alanya a hosszú távú vizsgálatoknak, mivel a természetes
odúknál jobban kedveli a mesterséges költőodúkat, könnyű megfogni a fiókaetetési
periódusban, nagy az egyedek költési területhűsége (Pärt & Gustafsson 1989; Könczey et al.
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1992; Hegyi et al. 2002), és utódaik viszonylag nagy arányban térnek vissza a költőterületre
(Pärt 1990; Török et al. 2004). Az odúkat rendszeresen – hetente többször – ellenőriztük a
fészkelési idő alatt, így végig tudtuk követni az egyes párok költését a fészeképítéstől kezdve
a fiókák kirepüléséig. A szülőmadarakat megfogtuk, és szükség esetén meggyűrűztük. Ez
leggyakrabban a fiókaetetési időszakban történt, de a tojók egy részénél kotlás közben. A
fiókák lábára legkorábban 7-8 napos korukban raktunk gyűrűt. Minden tojónál és hímnél
lemértük a csüd hosszát (tolómérő segítségével, 0,1 mm-es pontossággal), mivel ez a
legkönnyebben mérhető olyan bélyeg, amelyből az állatok nagyságára lehet következtetni.
1990-től kezdve meghatároztuk a hímek homlokfoltjának nagyságát is úgy, hogy a folt
legnagyobb magasságát, illetve legnagyobb szélességét mértük 0,1 mm-es pontossággal
(szintén tolómérővel), és ezeket összeszoroztuk. Mivel a mérő személyek között lehetnek
szisztematikus eltérések a mérésekben, erre korrigáltunk. Az egyedek korát a gyűrűzési
adatok alapján állapítottuk meg, vagy ha ez nem volt lehetséges, akkor a tollazat színezetéből
következtettünk rá. Az egyéves madarak szárnytollai ugyanis világosbarnák, szárnyfoltjuk
pedig kisméretű, míg az egy évnél idősebb (adult) egyedek fekete szárnytollakkal és
nagyméretű szárnyfolttal rendelkeznek. Az újonnan gyűrűzött adult madarakat 2 évesnek
vettük abból kiindulva, hogy a fiókaként jelölt, és először adultként visszafogott madarak
többsége 2 éves korában költött először.

5.a kép Örvös légykapó hím

5.b kép Örvös légykapó tojó

Az örvös légykapó elsősorban monogám madár, de a hímek egy része két tojóval áll
párba, és poligín lesz. A vizsgált időszakban nálunk költő 2055 hím között 117 poligín
egyedet figyeltünk meg, ez 5,7 %-os arányt jelent. M. Král és munkatársai (1996) kimutatták,
hogy ennél a fajnál a két tojóval párbaálló hímek szülői befektetésüket megosztják két
fészkük között, mégpedig úgy, hogy az elsődleges (korábban kelt) fészküknél többet etetnek.
Ez feltételezhetően megnöveli szaporodási sikerüket a monogám egyedekhez képest. Ezzel
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szemben a mi populációnkban mind az elsődleges, mind a másodlagos fészkek sikere hasonló
mértékben csökken (Garamszegi et al. 2004a). Tehát a poligínia szaporodási sikerre gyakorolt
pozitív hatása feltehetően gyengébb.

Egy hosszú távú vizsgálatban jelentős szerepet játszanak az évenkénti eltérések. Az
éves szaporodási sikerrel kapcsolatos vizsgálatokban az éveket két csoportra osztottuk: jó és
rossz évekre. A felosztás a lepkehernyók mennyisége alapján történt, mivel ezek az állatok
nagyon fontos szerepet játszanak a légykapók és fiókáik tavaszi táplálékában (Török 1986). A
hernyóállomány nagyságát a fákról lehulló ürülék mennyiségéből lehet a legkönnyebben
meghatározni (Zandt et al. 1990). Ez május elején éri el csúcspontját, előtte növekvő, utána
csökkenő tendenciát mutat. Összesen 15 darab, egyenként 0,25 m2 területű gyűjtő volt
kihelyezve a terület három pontján, melyeknek ürítése 3-6 naponta történt. Az esős időjárás,
illetve más „balesetek” (pl. nagy szél, egerek kirágták a gyűjtőket) gyűjtési periódusonként
különböző számú mintát eredményeztek. Az ürülékminták tömegét az Állatrendszertani és
Ökológiai Tanszék laborjában mérték le. A minták alapján jó évnek vettük azokat az éveket,
amelyekben a hernyóürülék mennyisége a csúcs körüli két hétben az átlagnál nagyobb volt,
rossz évnek pedig, ahol az átlagnál kisebb.

3.2 Statisztikai módszerek
A vizsgált időszakban a légykapókkal különféle kísérletek is folytak. Nem vettük
figyelembe azokat az egyedeket, amelyek olyan kísérlet részesei voltak, amely
befolyásolhatta szaporodási sikerüket. Más adatok is kizárásra kerültek, ezt részletesen az
egyes vizsgálatok bemutatásánál írom le. Poligínnek akkor tekintettünk egy hímet, ha az két
fészeknél is meg lett fogva a fiókaetetési időszakban, tehát két fészekről is gondoskodott.
Természetesen

könnyen

előfordulhat,

hogy

néhány

poligín

hímet,

monogámként

azonosítottunk, tehát valószínűleg alulbecsültük a poligín hímek számát. Azonban minden
évben törekedtünk arra, hogy minden fészeknél mindkét szülőt megfogjuk, és ha valamelyik
nem lett meg, többször is próbálkoztunk. Tehát a monogámként megfigyelt poligín hímek
minden bizonnyal csak annál az egy fészeknél etettek, ahol megfogtuk őket, míg a másikkal
nem törődtek (ezek a fészkek – hím hiányában – nem kerültek bele a vizsgálatba). Mivel
azoknak a fészekaljaknak a sikere, ahol csak az egyik szülő neveli a fiókákat, általában elég
szerény, az ilyen poligín hímek monogámként való meghatározása a poligín hímek
szaporodási sikerét felfelé tolja el.
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3.2.1 Éves szaporodási siker
Mivel a kor, valamint a homlokfolt mérete összefüggésben állt egymással, együttes
bevitelük a modellekbe torzíthatja az eredményeket (Graham 2003), ezért korstandardizált
homlokfoltnagysággal számoltunk az analízisekben. Az életkor adatokat 4 kategóriába
soroltuk: egyéves, kétéves, hároméves, valamint háromévesnél idősebb. A költés kezdetének
az első tojás lerakását tekintettük. A modellekben ez úgy szerepelt, mint az eltérés az éves
mediántól minden egyes korkategórián belül, ezáltal kontrolláltuk a korbeli különbségeket,
valamint a környezeti körülmények évek közötti változását. Mivel ez az év- és
korstandardizált

változó

nem

volt

normál

eloszlású,

a

költéskezdés

adatokon

log(x + |min(x)| + 1) transzformációt hajtottunk végre, ahol min(x) az adatbázisban előforduló
legkisebb érték. Schielzeth (2010) javaslata alapján ezt a változót „centráltuk” (minden
értékből kivontuk a minta átlagát), hogy a négyzetes és a lineáris tagot egy modellben tudjuk
elemezni.

3.2.1.1 Éves rekrutaszám
Ehhez a vizsgálathoz 1987 és 2005 között gyűjtött adatokat használtunk, de a
kormeghatározáshoz ennél korábbi adatokat is hozzávettünk. Kizártuk az analízisekből azokat
a költési eseményeket, ahol valamelyik vizsgált változó adata hiányzott. Ezek után összesen
819 hím egyed 1113 költési eseményének adata állt a rendelkezésünkre. Amennyiben egy
madár ugyanabban az évben többször is le lett mérve, véletlenszerűen választottunk ki egyet a
mérések közül. A rekruták jelentős része csak két- vagy hároméves korában tér vissza a költő
populációba, tehát a 2002 után költött hímek rekrutáinak egy része csak 2005 után (a vizsgált
időszakon kívül), így a 2002 utáni költési eseményeket nem vettük figyelembe az
analíziseknél.

Az adatelemzéshez általánosított lineáris modelleket használtunk (restricted
maximum likelihood paraméterbecslési eljárás (REML) és Poisson hibaeloszlás), az
analíziseket a SAS 9.1 programhoz (SAS Institute, Cary, NC) készült GLIMMIX makró
segítségével végeztük el. A modell függő változója az éves rekrutaszám volt,
kategóriaváltozóként az életkor, a párbaállás utáni státusz (monogám vagy poligín) és az év
minősége (jó vagy rossz), folytonos változóként pedig a csüdhossz, a homlokfoltnagyság,
valamint a költéskezdés (lineáris és négyzetes tag) szerepelt. Az éveket és az egyedi
azonosítót (gyűrűszám) random faktorként vettük bele a modellbe. Vizsgáltuk az évminőség
és a többi változó közötti interakciókat, továbbá elemeztük az éves szaporodási sikert
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befolyásoló tényezőket külön-külön jó és rossz években is. Mindegyik modellből egyesével
eltávolítottuk a nem szignifikáns tagokat a legmagasabb p-értékűvel kezdve („backward
stepwise” eljárás). Ezeket a változókat a végső modellbe egyesével visszahelyezve kaptuk
meg az itt bemutatott értékeiket.

3.2.1.2 Tojásszám
Az elemzésekhez az 1987-2005 között gyűjtött tojásszám adatokat dolgoztuk fel.
Azokat a költési eseményeket, ahol az adatsor nem volt teljes, kihagytuk az analízisekből. Az
adatbázis így 1703 hím légykapó 2505 költési eseményének adatait tartalmazta. Az
elemzésekhez általános lineáris kevert (mixed) modelleket használtunk, melyeket a SAS 9.1
program segítségével analizáltunk. A függő változó a tojásszám volt, az évminőség és az
életkor kategóriaváltozó, a csüdhossz, a homlokfoltnagyság és a költéskezdés lineáris,
valamint négyzetes tagja folytonos független változó, az egyedi azonosító és az év random
faktor. Az évminőség és a többi változó közötti interakciókat is vizsgáltuk. A poligín
egyedeket teljesen kihagytuk az analízisekből, mivel triviális, hogy ha egy hímnek két fészke
van, akkor a tojások száma is nagyjából kétszeres lesz az egy fészekkel rendelkezőkhöz
képest, ráadásul ezek a kiugró adatok torzíthatják az eredményeket is. Hogy összevessük a
különböző életkorú hímek fészekaljait, páronkénti összehasonlítást végeztünk az egyes
korkategóriák között. Az analíziseket minden esetben „backward stepwise” eljárással
végeztük el úgy, ahogy azt már feljebb leírtam.

3.2.2 Egész élettartam alatti szaporodási siker
Vizsgálatainkat a kutatási területen 1987 és 2003 között gyűjtött adatokkal végeztük.
Ebből a 17 éves időszakból 683 hím adatát tudtuk felhasználni, mivel a kísérletbe vont
hímeket teljesen ki kellett zárnunk az analízisekből akkor is, ha csak egyetlen évben voltak
manipulálva. Az egyes analízisekben a hiányzó adatok miatt különböző mintaszámok
szerepelnek. Mivel a pilisi populációban a hím légykapók átlagosan 129 m-re távolodnak el
attól az odútól, amelyben előző évben költöttek (Könczey et al. 1992), végig tudtuk követni az
egyes egyedeket egész életük során. Az analízisekbe csak azokat a madarakat vettük bele,
amelyeket az első és utolsó megfogásuk között minden évben megfogtunk.

Az LRS-t az egész élettartam alatt produkált rekruták számával jellemeztük. A
rekruták késleltetett visszatérése miatt (lásd az éves szaporodási siker vizsgálatának leírását) a
2000 után költött hímeket nem vettük figyelembe az analíziseknél. Azokat az adult
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madarakat, amelyek 1987-ben, illetve 1988-ban lettek először megfogva, szintén kizártuk,
mivel 1987 előtt nagyon kevés hímről van adat, és nem lehet tudni, hogy ezek az egyedek
költöttek-e korábban. Az adatbázisban minden madárnak egyetlen morfológiai adatsora
szerepelt. Azoknál a hímeknél, amelyek több évben is le lettek mérve, a legelső megfogáskor
mért adatokat vettük figyelembe. Ha egy egyednek több adata is volt az adott évben, akkor
véletlenszerűen választottunk közülük.

1. ábra
A homlokfoltméretek éves átlaga az 1990-2004 közötti időszakban (± SE). (F14,1454 = 4,155,
p < 0,001) Hegyi et al. 2006a után

A populációban az átlagos homlokfoltnagyság csökkent az évek során, tehát egy
adott méretű homlokfolt, amely kicsinek számít a vizsgált időszak elején, az időszak végén
már tekintélyes nagyságú lehet a többihez viszonyítva (Hegyi et al. 2006a, 1. ábra). A
testméret szintén csökkent ebben a periódusban (Hegyi et al. 2006a). Mindezek miatt az
analízisekben évre standardizált homlokfoltmérettel és csüdhosszal számoltunk. Mivel egynél
több évben mindössze három egyed vált poligínné, az olyan hímeket, amelyek életük során
legalább egyszer poligínek voltak, mind a poligínek közé soroltuk. Ebbe a vizsgálatba a
költéskezdést nem tudtuk belevenni, mivel annak repetabilitása nagyon kicsi volt a hímeken
belül (r = 0,072). Ezáltal viszont, mivel a költés időzítése nem befolyásolja irányítottan az
LRS becslését, kijelenthető, hogy az analízisek a költéskezdést figyelembe véve ugyanazt az
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eredményt adnák, mint költéskezdés nélkül. Vizsgáltuk ugyanakkor, hogy a születés éve
befolyásolja-e az eredményeket.

Az egyedek költési élettartama azoknak az éveknek a száma, amikor potenciális
költő madárként meg lettek fogva (függetlenül attól, hogy az adott évben milyen szaporodási
sikert értek el). Azokat a madarakat, amelyek korábban költöttek a területen, de többet nem
lettek megfogva, elpusztultnak tekintettük. Ezt arra alapoztuk, hogy egyrészt az egyedek
túlnyomó többségét megfogtuk, másrészt a légykapó hímeknek igen nagy a költési
területhűsége (Könczey et al. 1992; Hegyi et al. 2002): ha egyszer költöttek egy területen, a
következő években nemigen hagyják azt el.

A költési élettartam és az egyedek párbaállás utáni státusza között szignifikáns
összefüggést tapasztaltunk (a poligín hímek költési élettartama hosszabb volt), tehát e két
változó nem független egymástól. Így, hogy a kollinearitást kiküszöböljük, először két
modellt futtattunk, az egyiket a költési élettartam, a másikat a státusz nélkül. A kapott
eredmények megmutatják, hogy ezeknek a változóknak van-e hatása a szaporodási sikerre
anélkül, hogy korrigálnánk a másikra. Másodjára az azonos költési élettartammal rendelkező
hímeknél vizsgáltuk a státusz és a szaporodási siker kapcsolatát, hogy lássuk, a korreláció a
költési élettartammal befolyásolja-e a státusz hatását. Az utóbbi elemzésben csak a
leggyakoribb költési élettartam értékeket vettük figyelembe (1, illetve 2), mivel a többinél
nagyon kevés poligín adat állt a rendelkezésünkre.

Feltehető, hogy a hosszú életű egyedek több rekrutát produkálnak. Ennek egyrészt
az lehet az oka, hogy több évben szaporodhatnak, ezzel párhuzamosan több tapasztalatot
gyűjthetnek, nagyobb eséllyel lehetnek poligínek, mint a rövid életűek stb. Ebben az esetben,
ha összevetjük az azonos költési élettartammal rendelkező egyedeket, nem várunk
különbséget a szaporodási sikerükben. Azonban a hosszú életűek nagyobb sikerét az is
okozhatja, hogy pl. jobb életképességű utódokat produkálnak (függetlenül az életkoruktól).
Ebben az esetben, ha az azonos költési élettartamú hímekkel vetjük is őket össze, a
szaporodási sikerük mindig magasabb lesz. Ahhoz, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, kiszámoltuk
az átlagos éves rekrutaszámot úgy, hogy az egész élettartam alatt produkált rekruták számát
elosztottuk a költési élettartammal.
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Az LRS adatok elemzéséhez általánosított lineáris modelleket használtunk (Poisson
hibaeloszlás, log transzformáció). Ezekben a modellekben az egész élettartam alatt produkált
rekruták száma volt a függő, a homlokfoltnagyság, valamint a csüdhossz pedig folytonos
független változók. Ezek mellett az egyik modellben a költési élettartam is szerepelt folytonos
független változóként, a másikban pedig a státusz, mint kategóriaváltozó. Az azonos költési
élettartamú poligín és monogám hímek összevetésénél a rekrutaszám volt a függő, a státusz
kategória-, a homlokfoltnagyság és a csüdhossz pedig folytonos független változó. Binomiális
hibaeloszlás és logit transzformáció mellett hasonlítottuk össze a rekrutát produkált, illetve
nem produkált egyedeket. Ez esetben a rekrutaprodukció (bináris: produkált, nem produkált)
volt a függő, a költési élettartam pedig folytonos független változó. Az elemzéseket minden
esetben „backward stepwise” eljárással végeztük el úgy, ahogy azt az éves szaporodási
sikernél már leírtam. Az éves átlagos rekrutaszám vizsgálatakor nemparametrikus statisztikai
módszereket használtunk (Spearman-rangkorreláció, Mann-Whitney U-teszt). A számításokat
a Statistica 5.5 programcsomaggal (Statsoft, Tulsa, Oklahoma) végeztük el.

3.2.3 A tojók párpreferenciája és a költési tapasztalat
Az analízisekhez 21 év leszármazási adatait használtuk (1989-2009). A rekruták
késleltetett visszatérése miatt (lásd fent) az elemzéseknél nem vettük figyelembe az utolsó
három év költési eseményeit. Kizártuk azokat az egyedeket is, amelyeknek fészekaljmérete
manipulálva volt, vagy ahol a fiókák úgy lettek kicserélve a fészkek között, hogy egyedileg
nem lettek jelölve. Az így leszűkített adatbázis 2138 hím homlokfoltadatát, 1971 tojó
párjának homlokfoltadatát és 1380 rekruta adatát tartalmazta. Az adatbázist úgy alakítottuk ki,
hogy minden felnőtt madárnak adott évben csak egy adatsora legyen.

Az ASReml2 (VSN International) program segítségével ún. animal modelleket
illesztettünk az adatokra. Az animal modell egy olyan kevert faktoros (mixed effect) lineáris
modell, amely random faktorként számításba veszi az egyedek genetikai értékét, így
leszármazási adatok segítségével a fenotípusos variancia felosztható (additív) genetikai és
környezeti komponensekre (Shaw 1987; Lynch & Walsh 1998; Kruuk 2004). További
tényezőket is belevettünk a modellekbe. A random faktorok szignifikanciájának
megállapításához likelihood ratio tesztet (LRT; teljes és redukált modellek összevetése), a fix
faktorokéhoz feltételes Wald F-tesztet használtunk. Egy animal modellben az additív
genetikai variancia és kovariancia becslése nagymértékben függ a modellben lévő fix és
random faktoroktól (Wilson 2008). Nem zárhatjuk ki azt sem, hogy ezek a becslések magukba
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foglalnak olyan, általunk nem mért környezeti varianciakomponenseket is (pl. különféle
környezeti hatások, Kruuk & Hadfield 2007), amelyeket nem lehet ezzel a módszerrel
elkülöníteni a genetikai hatásoktól.

Elsőként megvizsgáltuk, befolyásolja-e a tojók költési tapasztalata a költéskezdést
vagy a lerakott tojások számát. A költési tapasztalat bináris változó volt (tapasztalatlan vagy
tapasztalt), értékét az alapján határoztuk meg, hogy az adott egyed korábban költött-e már a
területen. Ehhez az elemzéshez általános lineáris kevert modelleket használtunk (a SAS 9.1
program segítségével). A költés kezdetének az első tojás lerakását tekintettük, melyet évre
standardizáltunk (az éves mediántól való eltéréssel számoltunk), és mivel ez a változó nem
volt normál eloszlású, logaritmus transzformációt is végrehajtottunk rajta. Az életkor
befolyásolja a költési tapasztalatot, és maga is hathat, ezért a tapasztalat hatását kétféleképpen
vizsgáltuk. Egyrészt a kort bináris változóként (egyéves – egyévesnél idősebb) belevettük a
modellbe, másrészt egy olyan adatbázison is lefuttattuk az analízist, amely csak egyévesnél
idősebb tojókat tartalmazott. A két megközelítés minden esetben ugyanazt az eredményt adta,
ezért a továbbiakba az előbbit használtuk, mivel ott több adatra épül az elemzés, és így
nagyobb a statisztikai ereje. A modellekben az egyedi azonosító, a költőtelep (költési terület)
és az év random faktorként, a tojók kora és tapasztalata kategóriaváltozóként szerepelt. A
tojásszám esetében lefuttattunk egy olyan modellt is, amelyben kováltozóként a költéskezdés
is benne volt.

Ezután meghatároztuk a homlokfolt különböző varianciakomponenseit úgy is, hogy
hím tulajdonságként, és úgy is, hogy tojó tulajdonságként kezeltük. Az előbbi esetben a hím
korát is belevettük a modellbe (bináris változó: egyéves vagy idősebb), mivel a homlokfolt
gyengén ugyan, de függ az életkortól (Hegyi et al. 2006a). Az utóbbi esetben a hím kora és a
tojó költési tapasztalata is kategóriaváltozó volt. Mindkét modellben ugyanazokat a random
faktorokat használtuk, hogy szétválasszuk a fenotípusos varianciát additív genetikai (VA),
állandó környezeti (VPE), költési terület (VPLOT), költési év (VYEAR) és egyéb, ismeretlen (VR)
komponensekre. A terület- és évhatást azért vettük bele, mert feltételeztük, hogy a környezet
térben és időben is heterogén. Az állandó környezeti hatás lehetővé teszi ismételt mérések
használatát az egyedeknél, melynek segítségével el tudjuk különíteni VA-tól az egyedek
közötti állandó, nem genetikai különbségeket, melyek máskülönben felfelé torzíthatnák VA
becslését. A fenotípusos variancia (VP) a varianciakomponensek összege, az örökölhetőség
pedig VA és VP hányadosa.
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Végül egy olyan kétváltozós animal modellt is futtattunk, amelyben a tapasztalt,
illetve tapasztalatlan tojók párjának homlokfoltja két különböző bélyegként szerepelt. Ennek
az elemzésnek a célja annak a nullhipotézisnek a vizsgálata volt, mely szerint a választott pár
díszének örökölhetősége nem változik a tojó költési tapasztalatától függően. A fent leírt
modellt használtuk azzal a különbséggel, hogy az állandó környezeti komponenst csak a
tapasztalt tojók esetében becsültük. A tapasztalatlan madarak definíció szerint azok, amelyek
először költenek, tehát esetükben nincs ismételt mérése a pár homlokfoltjának. Az egyes
bélyegek örökölhetőségét és a közöttük lévő genetikai kovarianciát is becsültük. Utóbbit
átskálázva határoztuk meg a genetikai korrelációt (rG). A tapasztalat kategóriák közötti terület
és év szerinti kovarianciát szintén modelleztük (rPLOT, illetve rYEAR). A genotípus-költési
tapasztalat interakció teszteléséhez ennek a modellnek a valószínűségét összevetettük egy
olyanéval, amelyben rG értéke 1 volt, VA pedig konstans a tapasztalat kategóriák között.

4. Eredmények
4.1 Éves szaporodási siker – rekruták
Az örvös légykapó hímek a költési események harmadában (33,3 %) produkáltak
legalább 1 rekrutát. Az egy évben létrehozott rekruták maximális száma 5 volt. Az éves
szaporodási siker (1. táblázat) szignifikáns kapcsolatban volt a költéskezdéssel. Mind a
lineáris, mind a négyzetes tag negatív összefüggést mutatott a rekruták számával, és azok a
fészkek voltak a legsikeresebbek, amelyekben a tojó az éves medián körül rakta le első tojását
(2. ábra). A hímek szaporodási sikere nem függött az életkoruktól, és párbaállás utáni
státuszuktól sem. A morfológiai változók sem befolyásolták a szaporodási sikert, mivel sem a
csüd hossza, sem a homlokfolt nagysága nem volt kapcsolatban a rekruták számával.
Szignifikáns interakciót találtunk viszont a poligínia és az évminőség között, valamint
tendenciát a költéskezdés és az évminőség közötti interakcióra. A többi vizsgált interakció
nem volt szignifikáns. Lefuttattunk egy interakció nélküli modellt is, hogy az interakcióban
lévő változók hatását is vizsgálhassuk, de sem a státusz, sem az évminőség nem volt
összefüggésben a rekruták számával (státusz: F1,240 = 1,04; p = 0,308; évminőség:
F1,241 = 0,16; p = 0,687). Ha korrigáltunk a tojások számára, az eredmények nem változtak.
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2. ábra
Az egy évben produkált rekruták száma a költéskezdés függvényében (átlag ± SE)

Mivel az évminőség és a poligínia között szignifikáns interakció mutatkozott, az
adatelemzést elvégeztük külön jó és külön rossz évekre. Jó táplálékellátottságú években a
párbaállás utáni státusz pozitív összefüggésben volt a rekrutaszámmal, azaz a poligín
hímeknek több rekrutája volt, mint a monogámoknak (2. táblázat, 3. ábra). Ezzel szemben,
amikor kevés volt az élelem, nem volt kapcsolat a szaporodási siker és a poligínia között
(2. táblázat, 3. ábra). Bár szignifikáns eltérést nem lehetett kimutatni, úgy tűnik, hogy a
különbséget az okozza, hogy a poligín hímek sikere rossz években csökkent (3. ábra) (Mann–
Whitney U-teszt poligín hímeknél: Z = -1,898, p = 0,058, njó = 25, nrossz = 17; monogám
hímeknél: Z = 0,616, p = 0,538, njó = 605, nrossz = 466).
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1. táblázat
A hím örvös légykapók által egy évben produkált rekruták számát befolyásoló tényezők.
Általánosított lineáris kevert modell REML paraméterbecslési eljárás, Poisson hibaeloszlás,
„backward stepwise” eljárás (a nem szignifikáns változókat a végső modellbe egyesével
visszahelyezve kaptuk meg az itt bemutatott értékeiket). n = 1113 (monogám 1071,
poligín 42)
df

F

p

Évminőség (Ém)

1, 238

3,58

0,060

Kor

3, 236

0,74

0,530

Párbaállás utáni státusz

1, 238

2,08

0,151

Homlokfoltnagyság

1, 238

0,40

0,529

Csüdhossz

1, 237

0,00

0,971

Költéskezdés

1, 238

40,73

< 0,001

Költéskezdés2

1, 238

12,58

< 0,001

Ém x kor

3, 232

0,18

0,913

Ém x státusz

1, 238

12,39

< 0,001

Ém x homlokfoltnagyság

1, 236

0,67

0,416

Ém x csüdhossz

1, 236

0,01

0,919

Ém x költéskezdés

1, 238

3,32

0,070

Ém x költéskezdés2

1, 238

0,75

0,387
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3. ábra
A hím örvös légykapók éves szaporodási sikere a poligínia függvényében jó és rossz
táplálékellátottságú években (jó, illetve rossz évek) (átlag ± SE). Tömött karika = monogám
hímek, üres karika = poligín hímek. Az ábrán feltüntettük az egyes csoportokhoz tartozó
mintaszámokat is.

2. táblázat
A hímek éves szaporodási sikerét befolyásoló változók különböző táplálékellátottságú
években (jó és rossz évek).
Általánosított lineáris kevert modell REML paraméterbecslési eljárás, Poisson hibaeloszlás,
„backward stepwise” eljárás (a nem szignifikáns változókat a végső modellbe egyesével
visszahelyezve kaptuk meg az itt bemutatott értékeiket). Jó években: n = 483 (monogám 421,
poligín 17), rossz években: n = 630 (monogám 605, poligín 25)

df

Jó évek
F

df

Rossz évek
F

p

p

Státusz

1, 80

9,69

0,003

1, 58

2,48

0,121

Költéskezdés

1, 80

32,80

< 0,001

1, 59

16,21

< 0,001

Költéskezdés2

1, 79

2,55

0,114

1, 59

9,76

0,003
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4.2 Éves szaporodási siker – tojásszám
A hímek életkora pozitív hatással volt a fészekben lévő tojások számára (3. táblázat,
4. ábra). A post hoc tesztek alapján kiderült, hogy az egyéves hímek tértek el a többitől
(kevesebb tojásuk van, p < 0,001), míg a többi korkategória között nem volt különbség
(minden p > 0,30). A tojásszám az évek minőségével is összefüggésben volt, jó években a
hímek nagyobb fészekaljjal rendelkeztek. A költéskezdés negatívan befolyásolta a
fészekaljméretet, mindkét tag (lineáris és négyzetes) szignifikáns eltérést mutatott
(3. táblázat). Azonban a görbe lefutása jelentősen különbözött attól, amelyet a rekruták
esetében tapasztaltunk, mivel a tojásszám folyamatosan csökkent az idővel az egész költési
időszak során (5. ábra). A vizsgált interakciók nem voltak szignifikánsak.

4. ábra
A tojásszám a hímek korának függvényében (átlag ± SE). A kor 4. kategóriájába soroltuk az
összes háromévesnél idősebb egyedet.
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5. ábra
A tojásszám a költéskezdés függvényében (átlag ± SE)

3. táblázat
A hím örvös légykapók éves tojásszámát befolyásoló tényezők.

df

F

p

Évminőség

1, 493

11,15

< 0,001

Kor

3, 493

23,92

< 0,001

Homlokfoltnagyság

1, 492

0,45

0,50

Csüdhossz

1, 492

0,09

0,76

Költéskezdés

1, 493

476,25

< 0,001

Költéskezdés2

1, 493

55,05

< 0,001
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4.3 Egész élettartam alatti szaporodási siker
Az egész élettartam alatt produkált rekruták maximális száma 5 volt, míg a
maximális költési élettartam 6 év, azonban a hímek 67,8 %-ának egyetlen rekrutája sem volt.

6. ábra
Az örvös légykapó hímek poligínné válásának valószínűsége a költési élettartam
függvényében. Az oszlopok sötét része mutatja a monogám hímek arányát. Az egyes
kategóriák elemszáma a következő (a monogám, illetve a poligín hímekre): 291, 9; 119, 8; 26,
5; 6, 0; 1, 0; 1, 1

Mivel a párbaállás utáni státusz szignifikáns kapcsolatban állt a költési élettartammal (a
poligín hímek élettartama hosszabb volt; Wald χ2(1) = 13,44, p < 0,001, n = 467, nmono = 444,
npoli = 23; 6. ábra), ezt a két paramétert nem lehetett egyszerre belevenni a modellbe (lásd a
„Módszerek” fejezetet). Az LRS nőtt a költési élettartammal (4. táblázat, 7. ábra). A
rekrutaprodukció valószínűsége szintén emelkedett (bináris adatok, Wald χ2(1) = 54,28,
p < 0,001, n = 683; 8. ábra), bár számos hosszú életű madár egyetlen rekrutát sem hozott létre.
A homlokfoltnagyság és a csüdhossz nem korrelált a visszatérő utódok számával (4. táblázat).
A poligínia, amikor a költési élettartamtól függetlenül vizsgáltuk, pozitív hatással volt a
légykapó hímek rekrutáinak számára (4. táblázat). Azonban, amikor összevetettük az azonos
költési élettartamú monogám és poligín hímeket, szaporodási sikerük nem különbözött
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egymástól (ha a költési élettartam 1: Wald χ2(1) = 0,48, p = 0,49, nmono = 291, npoli = 9; ha a
költési élettartam 2: Wald χ2(1) = 1,97, p = 0.16, nmono = 119, npoli = 8). Ez az eredmény azt
mutatja, hogy a státusz pozitívan befolyásolja az LRS-t, de ez a kapcsolat az élettartam és a
poligínia közötti összefüggésre vezethető vissza. Itt kell megjegyeznem, hogy ezt az utóbbi
eredményt óvatosan kell kezelni az alacsony mintaszám miatt. Az eredményeket a születési év
bevitele nem befolyásolta.

7. ábra
A különböző számú rekrutát produkáló egyedek aránya az egyes költési élettartam
kategóriákban. A jobb áttekinthetőség kedvéért a költési élettartam értékeket csak 1-től 4-ig
mutatjuk be, mivel csak 3 hím élt ennél hosszabb ideig.

29

8. ábra
A legalább 1 rekruta produkálásának valószínűsége (az egész élettartam során) a költési
élettartam függvényében. Az oszlopok világos része mutatja azoknak a hímeknek az arányát,
amelyeknek legalább egy rekrutája volt. Az egyes kategóriák elemszáma a következő
(azoknál a hímeknél, amelyek rendelkeztek legalább egy rekrutával, illetve amelyek nem
rendelkeztek eggyel sem) 124, 388; 67, 64; 20, 11; 6, 0; 1, 0; 2, 0

4. táblázat
A hím örvös légykapók egész élettartam alatti szaporodási sikerét befolyásoló tényezők.
Általánosított lineáris modellek „backward stepwise” eljárással. A szabadsági fok minden
esetben 1 volt. n = 467 (monogám 444, poligín 23)
Költési élettartam modell

Költési élettartam

Wald χ2

P

94,24

<0,001

Státusz

Párbaállás utáni státusz modell
Wald χ2

P

6,70

0,01

Homlokfoltnagyság

0,97

0,32

1,24

0,27

Csüdhossz

0,007

0,93

0,07

0,79
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Az évenként létrehozott rekruták átlagos száma nem különbözött monogám és
poligín hímek között (Mann–Whitney U-teszt: Z = -1,181, p = 0,24, nmono = 444, npoli = 23),
viszont pozitív összefüggésben volt a költési élettartammal (Spearman-féle rang korreláció:
r = 0,142, p = 0,002, n = 467). Ez arra utal, hogy az élettartam és az egész élettartam alatti
rekrutaszám közötti kapcsolat nem csak a hosszú életű hímek több költési eseményére
vezethető vissza. A homlokfolt nagyságának és a csüdhossznak ebben az esetben sem volt
hatása.

4.4 A tojók párpreferenciája és a költési tapasztalat
A tapasztalat jelentős hatást gyakorolt a költéskezdésre (F1,4078 = 86,57; p < 0,001; n = 5651),
a kor viszont kevéssé befolyásolta (F1,5622 = 2,90; p = 0,089; n = 5651). A tapasztalatlan tojók
sokkal később rakták le tojásaikat, mint a tapasztalt egyedek (9.a ábra). A tojásszám nőtt mind
a tapasztalattal (9.b ábra; F1,5458 = 21,77; p < 0,001; n = 5611), mind az életkorral
(F1,5604 = 17,55; p < 0,001; n = 5611), és ugyanezt az eredményt találtuk a költéskezdésre
korrigált tojásszám esetében is (9.c ábra; költéskezdés F1,5562 = 2880,93; p < 0,001; tapasztalat
F1,5385 = 7,24; p < 0,001; kor F1,5551 = 17,34; p < 0,001).
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9. ábra
Az örvös légykapó tojók költési tapasztalatának hatása a költési paraméterekre és párjuk
díszességére
a) Évstandardizált költéskezdés; b) Korstandardizált tojásszám; c) Költéskezdésre korrigált
korstandardizált tojásszám; d) A pár korstandardizált homlokfoltmérete

A hímek homlokfoltjára vonatkozó animal modell analízis részletes eredményeit az
5. táblázat tartalmazza. Jelentős korhatást tapasztaltunk. Mind az additív genetikai hatás (VA),
mind a terület (VPLOT) és az év (VYEAR) okozta variancia szignifikáns volt. Az előbbi
körülbelül 50 %-át, míg az utóbbi kettő együttesen a 10 %-át magyarázta a homlokfoltbeli
különbségeknek. Az állandó környezeti variancia (VPE) nem volt szignifikáns. Ezzel szemben
a tojók párjának homlokfoltjára vonatkozó analízisben (6. táblázat) VPE és VA sem
különbözött szignifikánsan 0-tól. A VA-hoz tartozó viszonylag széles hibasáv arra utal, hogy
pontos értéke elégé bizonytalan, azonban nem valószínű, hogy 0,1 fölé esik. A tojók költési
tapasztalata statisztikailag nem mutatott összefüggést párjuk homlokfoltjával (9.d ábra), az év,
valamint a költőtelep hatása viszont szignifikáns volt.
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5. táblázat
Az örvös légykapó hímek homlokfoltjának varianciakomponens analízise (animal model). A random faktorok likelihood ratio tesztjeinek (LRT)
eredményei a teljes modellből való eltávolításra vonatkoznak. A fix faktorok szignifikanciáját feltételes Wald F teszttel ellenőriztük (ASReml).
VP = fenotípusos variancia

Varianciakomponens

Variancia

SE

Részesedés
VP-ből

SE

LRT χ2

p

Additív genetikai (VA)

118,184

16,036

0,497

0,067

74,90

< 0,001

Állandó környezeti (VPE)

16,446

12,651

0,069

0,053

1,76

0,185

Telep (VPLOT)

13,848

8,765

0,058

0,037

19,94

< 0,001

9,872

4,046

0,042

0,017

35,88

< 0,001

79,508

3,556

0,334

0,015

Év (VYEAR)
Megmagyarázatlan (VR)

Fix faktor
Tengelymetszet
Hím kora
(bináris)

F

df

p

2041,48

1, 12,9

< 0,001

20,51 1, 1836,3

< 0,001
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6. táblázat
Az örvös légykapó tojók párjának homlokfoltjára vonatkozó varianciakomponens analízis (animal model). A random faktorok likelihood ratio
tesztjeinek (LRT) eredményei a teljes modellből való eltávolításra vonatkoznak. A fix faktorok szignifikanciáját feltételes Wald F teszttel
ellenőriztük (ASReml). VPE nem volt mérhető, és a hozzá tartozó SE-t nem lehetett becsülni. VP = fenotípusos variancia

Varianciakomponens

Variancia

SE

Részesedés
VP-ből

SE

LRT χ2

p

Additív genetikai (VA)

9,490

5,243

0,042

0,023

2,14

Állandó környezeti (VPE)

0,000

-

0,000

-

-

-

Telep (VPLOT)

3,756

2,782

0,016

0,012

11,46

< 0,001

17,156

6,523

0,075

0,029

77,58

< 0,001

197,978

7,957

0,867

0,035

Év (VYEAR)
Megmagyarázatlan (VR)

0,144

Fix faktor
Tengelymetszet
Hím kora
(bináris)
Tapasztalat
(bináris)

F
3132,88
15,83
2,43

df
1, 21,5

p
0,003

1, 1959,9 < 0,001
1, 1886,1

0,120
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Utolsó analízisünk egy, a tojók párjának homlokfoltjára vonatkozó kétváltozós
animal modell volt, hogy összehasonlítsuk a tapasztalatlan és tapasztalt tojókat. Hasonlóan az
egyváltozós eredményekhez, a tapasztalt csoportban VPE esetében az elemzés 0-t adott
eredményül, vagyis tényleges értéke valószínűleg nagyon alacsony volt. A tapasztalat
kategóriák közötti genetikai korreláció pozitív volt és 1-hez közeli (rG = 0,931 ± 0,940;
LRT χ2(1) = 0,00; p = 1,0), ugyanakkor széles hibasávval rendelkezett, így nem különbözött
szignifikánsan 0-tól sem (LRT χ2(1) = 2,46; p = 0,117). VA látszólag kissé magasabb volt a
tapasztalatlanoknál, de egyik kategóriában sem különbözött 0-tól (tapasztalatlanok
VA = 0,0986 ± 0,084;

LRT χ2(1) = 1,82;

p = 0,177;

tapasztaltak

VA = 0,0256 ± 0,036;

LRT χ2(1) = 0,38; p = 0,538). Amikor rG-t 1-re állítottuk be, VA-t pedig egyenlővé tettük a két
csoport között, a modell valószínűsége nem különbözött az előzőétől (χ2(1) = 0,070;
p = 0,403). Összességében tehát nem volt arra utaló jel, hogy a tapasztalat befolyásolná a
választott hímek homlokfoltjának örökölhetőségét. Ugyanakkor a pár homlokfoltjára
vonatkozó területhatás tapasztalatkategóriák közötti korrelációja (rPLOT) 1 volt, míg az
évhatások korrelációja 0,921 ± 0,098. rPLOT és rYEAR is szignifikánsan különbözött 0-tól
(LRT rPLOT χ2(1) = 5,18; p = 0,023; rYEAR χ2(1) = 14,68; p < 0,001).

5. Az eredmények értékelése
5.1 Költéskezdés
Az örvös légykapó hímek éves szaporodási sikerét jelentősen befolyásolta a
költéskezdés. Általánosan elfogadott jelenség, hogy a korán költők sikere nagyobb, mint a
későn költőké. Ezzel a témával nagyon sok tanulmány foglalkozik, és több tényező esetében
is kimutatták, hogy hozzájárulhat ehhez a mintázathoz. Ilyen például, hogy a költési időszak
során csökken a táplálék mennyisége (Perrins 1970; Siikamäki 1998), vagy hogy a fellelhető
szabad területek minősége egyre rosszabb, hiszen előbb mindig a jobb minőségű helyek
kelnek el (Potti & Montalvo 1991a). Ha egy egyed korábban költ, nagyobb esélye van arra,
hogy kétszer is fészket rakjon a szezon során (Saino et al. 2004), viszont kisebb az esélye
annak, hogy „felszarvazzák”, mert a költési időszak elején még viszonylag kevés egyed
tartózkodik a területen (Johnson et al. 2002). Az idő előrehaladtával a kirepült fiókáknak
egyre kevesebb idejük van felkészülni a vonulásra (Dawson & Clark 2000), ugyanakkor
egyedsűrűségük nő (Tinbergen et al. 1985), így a később kikelt egyedek életük egyik
legkritikusabb időszakában, a függetlenné válás utáni hetekben szembesülhetnek a táplálék
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hiányával. A szezon vége felé a költés egyre inkább átfed a vedlés időszakával, amely a
fiókanevelésre fordítható energiát csökkenti (Svensson & Nilsson 1997; Siikamäki 1998).
Mindezek mellett a predációs nyomás is nőhet a költéskezdéssel (Götmark 2002), bár a nyílt
élőhelyeken ezzel ellentétes összefüggést találtak (Hartley & Shepherd 1994; Burger et al.
1996).
A késői költéskezdéssel szemben a túl korai kezdés hátrányai sokkal kisebb
figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a zord időjárás a költési szezon elején költséges lehet a
madarak számára, és a tojásképzéshez szükséges táplálék mennyiségét is korlátozhatja
(Perrins 1970; Nilsson 1994; Brown & Brown 2000).
Az eredmények azt mutatják, hogy azok a madarak, amelyek későn kezdtek költeni a
szezon során, nagyon kevés rekrutát produkáltak, ha egyáltalán volt visszatérő utódjuk.
Ugyanakkor azoknak az egyedeknek a sikere sem volt túl nagy, melyek párja túl korán rakta
le első tojását. A legjobban azok jártak, amelyek az éves medián körül költöttek, az ő
rekrutáik száma volt a legmagasabb. A szaporodási siker polinomiális változását a
költéskezdéssel csak kevés vizsgálatban mutatták ki és főleg vízimadaraknál (Brinkhof et al.
1993; Lepage et al. 2000). Egy ilyen mintázat több ok következtében is kialakulhatott. Az
egyik megközelítés szerint feltehető, hogy létezik egy optimális időablak, amikor a
legkifizetődőbb elkezdeni a költést. A madarak többsége ekkor kezdi el lerakni tojásait,
azonban mindig vannak olyan egyedek, amelyek ennél korábban vagy később költenek.
Ennek oka az lehet, hogy nem tudják jól megbecsülni az optimális kezdési időt, túl későn
érkeznek meg a telelőterületről, vagy nem tudnak időben párbaállni, például, mert rossz
minőségű, alárendelt egyedek. A kapott mintázatot magyarázhatja az is, ha a környezeti
körülmények változnak az évek között (ahogy a mi populációnkban is, lásd Török et al.
2004), és ez váltakozó szelekciós nyomás alatt tartja a költéskezdést. Más szóval, amíg az
egyik évben előnyös korán költeni, addig a másikban a későbbi költés jobban kifizetődő
(Brown & Brown 2000). Anne Charmantier és munkatársai (2008) kimutatták, hogy a
széncinegék költéskezdésére ható szelekció iránya az átlagos költéskezdés és a hernyócsúcs
közötti időszak hosszának függvényében változik, amiért viszont leginkább a tojásrakás utáni
napok hőmérséklete a felelős. A légykapóknak még a cinegéknél is kevesebb lehetőségük van
arra, hogy optimalizálják a költés időzítését, mivel a vonulás és a megérkezés ideje nagyon
jelentős kényszer a számukra (Both & Visser 2001). Végezetül, polinomiális mintázat akkor
is kialakulhat, ha az egyedek fajtársaikkal szinkrón költenek. A szinkrón költés előnye a
terület, illetve a fiókák megfelelőbb védelme (több szem többet lát, és pl. a betolakodókat
hamarabb észreveszik), a predációs nyomás csökkentése (Hatchwell 1991), vagy nagyobb
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esély arra, hogy az egyedek a nekik leginkább megfelelő párt találják meg, hiszen minél több
madár költ egyszerre, annál nagyobb a választék. A pilisi örvös légykapó populáció esetében
azonban a szinkrón költés nem túl valószínű magyarázat, mivel egy korábbi vizsgálat
kimutatta, hogy a nagyobb egyedsűrűség negatívan befolyásolja a kelési és kirepülési sikert
(Török & Tóth 1988).

A rekrutákkal ellentétben a tojások száma folyamatos csökkenést mutatott az idővel,
és a legkorábban költő hímek fészkében volt a legtöbb tojás. Sok más vizsgálat során kaptak
ehhez hasonló eredményt (Wiggins et al. 1994; Verhulst et al. 1995; lásd még Verhulst &
Nilsson 2008), és egy korábbi munka a pilisi örvös légykapóknál is ilyen mintázatot talált egy
jóval kisebb adatbázis alapján (Garamszegi et al. 2004b). A csökkenést, akárcsak a rekruták
esetében, itt is a környezeti változók szezonális változásával vagy a későn fészkelő madarak
rosszabb minőségével magyarázták (Garamszegi et al. 2004b; Verhulst & Nilsson 2008).
Jelen vizsgálat kimutatta, hogy a fiatal légykapó hímek tojásszáma kisebb, mint az egyévesnél
idősebbeké. Mivel a fiatalok később érkeznek meg a költőterületre (Hegyi et al. 2006a), és
arányuk a szezon előrehaladtával egyre nő a költést kezdők között, elvben ez is okozhatná a
kapott mintázatot. Azonban a kor-költéskezdés interakció nem volt szignifikáns, így ez a
magyarázat elvethető. A rekrutaszámmal ellentétben a korai költők tojásszámát nem
csökkentik kedvezőtlen körülmények. Ha hideg van vagy kevés a táplálék, akkor a madarak
egyszerűen nem kezdik el a költést, vagy kihagynak néhány napot a tojásrakásban. A
hőmérsékleti változások elsősorban a kotlás megkezdését követően befolyásolják jelentősen a
szaporodást, mivel ekkor már nincs lehetőség késleltetésre.

5.2 Évminőség
A tojásszám nagymértékben függött az évminőségtől, az egyedek jó években
nagyobb fészekaljjal rendelkeztek. A rekruták száma ugyanakkor nem tért el a különböző
évtípusokban. A különbség egyáltalán nem meglepő, hiszen a tojások lerakása és az utódok
visszatérése közötti időben (pl. közvetlenül kirepülés után vagy vonuláskor) számos tényező
hathat, amely befolyásolhatja utóbbi mértékét. Az évek minőségének meghatározása a
hernyócsúcs körüli két hét alapján történt, amely részben átfed a légykapók tojásrakásának
időszakával (az átfedés mértéke természetesen évfüggő). Ezekből kiindulva feltételezhetjük,
hogy a tojók az aktuális táplálékmennyiség alapján döntik el, hogy hány tojást raknak, és nem
igazítják a fészekalj méretét a fiókanevelés alatt várható táplálékellátottsághoz, mivel nem
tudják előre megbecsülni az akkori táplálékviszonyokat (lásd még: Török et al. 2004). A
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fiókaetetés körülményeit ugyanis a tojásrakás utáni időjárás jelentősen befolyásolhatja. Mivel
a fiókák fejlődése és kirepüléskor elért kondíciójuk hatással lehet a visszatérés
valószínűségére (Lindén et al. 1992), ez is eredményezheti a rekrutaszám és az évek minősége
közötti kapcsolat hiányát. Török János és munkatársai (2004) egy korábbi tanulmányban
kimutatták, hogy ebben a populációban az egyedek jó években kevesebb tojást raktak. Ez az
eredmény teljesen ellentétes az itt leírtakkal. A két vizsgálat közötti eltérés módszertani
különbségekből adódhat. A 2004-es munkában az év minőségét a hernyócsúcs körüli 3 nap
alapján határozták meg, míg itt kéthetes periódust vettünk figyelembe. Másrészt ott mindössze
6 év adatát dolgozták fel, melyek között mindössze 2 jó év volt, míg ez a vizsgálat 18 évet fog
át.

5.3 Poligínia
Az olyan fajoknál, ahol a poligínia nem túl gyakori, a poligín hímek jelentős előnyre
tehetnek szert a monogámokkal szemben. Míg ezt több vizsgálatban is bemutatták (Davies &
Houston 1986; Soukup & Thompson 1998), a poligínia hátrányát elsősorban a tojók
szempontjából vizsgálták (Slagsvold & Lifjeld 1994; Huk & Winkel 2006). Pedig a monogám
és poligín hímek szaporodási sikere közötti különbség nem lehet túl nagy, amikor a hím
kisebb szülői befektetése miatt csökken a másodlagos vagy mindkét tojó sikere (Slagsvold &
Lifjeld 1994; Garamszegi et al. 2004a). Vizsgálataink azt mutatják, hogy a pilisi örvös
légykapó populációban nincs különbség a monogám és a poligín hímek szaporodási sikere
között éves szinten. Bár az egész élettartam alatti rekrutaszámot a poligínia pozitívan
befolyásolta, az eredmények arra utalnak, hogy ez csak a hosszú élet (vagy valamilyen, az
élettartammal összefüggő tulajdonság) következménye. Mindez rámutat arra, hogy ha a
státusz kapcsolatban van az élettartammal, akkor a poligínia előfordulása és az LRS közötti
pozitív kapcsolat semmit nem mond a poligínia szaporodási sikerre gyakorolt hatásáról.
Tudomásunk szerint az egyetlen vizsgálatot, ahol a státusz és az LRS közötti összefüggéseket
próbálták feltárni úgy, hogy közben korrigáltak az élettartamra, a svédországi örvös légykapó
populációban végezték. Ott azt találták, hogy a poligínia az élettartamtól függetlenül növelte a
hímek egész élettartam alatti sikerét (Gustafsson 1989). A pilisi populációban, ahol a svédnél
sokkal változékonyabbak a környezeti körülmények (Török et al. 2004), úgy tűnik, más a
helyzet (lásd még Garamszegi et al. 2004a). Tehát, míg a poligín hímek előnye a tojásszám
tekintetében egyértelműnek látszik, mire a fiókák visszatérnek, ez az előny elvész. Azonban
egy hím sikerében elsősorban nem a tojások száma a döntő, hanem a szaporodni képes utódok
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mennyisége, hiszen ezek azok, amelyek apáik génjeit a következő generációba át tudják
örökíteni.

Ezek az eredmények felvetik azt a kérdést, hogy vajon adaptív-e a hímek számára
poligín párkapcsolatot létrehozni. Lehetséges, hogy a poligínia jelenleg nem adaptív, és a
ráható nettó szelekciós nyomás meglehetősen alacsony. Ezzel összecseng, hogy mivel a
poligín hímek életük legnagyobb részét monogámként élik le (csak három hím volt poligín
egynél többször) (lásd még Gustafsson 1989), az éves szinten szerzett nyereség még kisebb
lesz, ha az egész élettartamot nézzük. Vizsgálataink szerint azonban a poligín hímek éves
szinten sem sikeresebbek, ugyanakkor szignifikáns interakciót lehetett kimutatni az
évminőség és a poligínia között. Jó táplálékellátottságú években előnyös volt két tojóval
párbaállni, míg rossz években a poligín hímek előnye lecsökkent, és sikerük hasonló lett a
monogámokéhoz. A kapott eredmények alapján azt feltételezhetjük, hogy a poligínek csak
akkor produkálnak több rekrutát, mint a monogámok, ha sok a táplálék, de a hímek minden
évben megpróbálnak két tojóval párbaállni, mivel a költési szezon elején nem tudják
megbecsülni a későbbi (a fiókanevelés alatti) táplálékmennyiséget. Hasonló következtetésre
jutott Thomas Lubjuhn munkatársaival (2000) a kormos légykapók (Ficedula hypoleuca)
esetében. Ez a magyarázat a táplálék elérhetőségének évek közötti ingadozásai miatt könnyen
elképzelhető a pilisi populációban is (Török et al. 2004). Amennyiben a légykapók már a
tojásrakás alatt sem tudják megállapítani, hogy milyen viszonyok fognak uralkodni a
fiókaetetés alatt, még nehezebb ezt megtenni korábban, az udvarlás időszakában, amikor a
párok kialakulnak. Természetesen a poligín hímek olyan előnyt is szerezhetnek, amelyet nem
tudtunk vizsgálni, és amely teljesen független a táplálékellátottságtól. Ilyen lehet például a
páron kívüli párosodásokban való részvétel (lásd a „Zavaró tényezők” fejezetet). A poligín
hímek szaporodási sikerbeli előnye jelentkezhet az utódok vonzóképességében (Gwinner &
Schwabl 2005; Huk & Winkel 2006), amely azt eredményezheti, hogy több unokájuk lesz,
mint a monogámoknak. Bár ezt a változót nem vizsgáltuk, a svéd örvös légykapó
populációból származó adatok nem utaltak arra, hogy a poligín hímek utódainak bármilyen
szaporodásbeli előnyük lenne (Gustafsson & Qvarnström 2006).
Itt kell megjegyeznem, hogy mivel lehetséges, hogy nem tudtunk minden poligín
hímet azonosítani (lásd még a „Módszerek” fejezetet), túlbecsülhettük a poligínek éves és
egész élettartam alatti szaporodási sikerét. Az utóbbi esetében ez inkább erősíti, mint gyengíti
az eredményeket, hiszen még ez a potenciálisan túlbecsült szaporodási siker sem nagyobb,
mint a monogámoké. Az éves sikernél is hasonló a helyzet azzal a különbséggel, hogy
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szélsőséges esetben a jó években tapasztalt különbség is ennek a túlbecslésnek a
következménye lehet.

5.4 Költési élettartam
Amíg a poligínia nem mindig tűnik számottevőnek a szaporodási sikerre ható
tényezők között, a költési élettartamnak annál nagyobb jelentősége van, hiszen
nagymértékben befolyásolja az egész élettartam alatt produkált rekruták számát: a hosszabb
életű egyedeknek több rekrutája volt. Azoknál a fajoknál, amelyek egynél többször költenek,
a költési élettartam gyakran az egyik legfontosabb meghatározója az LRS-nek (Newton
1989). Ez elég kézenfekvő, hiszen eggyel kevesebb vagy több szaporodási esemény gyakran
nagyobb LRS-beli különbséget eredményez, mint a kisebb vagy nagyobb szaporodási siker
egy adott szezonban. Azonban ennek a vizsgálatnak nem csak az volt az eredménye, hogy a
hosszabb költési élettartammal rendelkező egyedeknek élete során több rekrutája lesz, hanem
azt is sikerült kimutatni, hogy a költési élettartam az átlagos éves utódszámot is pozitívan
befolyásolta. Ez azt jelenti, hogy a hosszabb életű madarak nagyobb LRS-t értek el, mint ami
a költéseik számából következne. A hosszú költési élettartamú egyedek jobb szaporodási
teljesítménye származhat abból, hogy az évek során sok tapasztalatot halmoztak fel. Más
szóval, ahogy öregszenek, utódnevelési képességük egyre jobb lesz, míg ezt a tapasztalatot a
rövidebb életűek nem tudják megszerezni. Ez a képesség egyaránt lehet a források
eloszlásának és minőségének jobb ismerete (tehát a jobb táplálékszerző képesség) vagy
kedvezőbb környezetben lévő fészkelőhely foglalása (amivel például a predációs kockázatot
csökkentik). Egy másik magyarázat a kapott eredményekre, hogy csak adott genetikai vagy
fenotípusos tulajdonsággal rendelkező egyedek képesek megérni egy bizonyos kort (Forslund
& Pärt 1995). Ezek az egyedek jobban elviselik a szaporodás költségeit, és életkoruktól
függetlenül tudnak nagy sikert elérni. Az utóbbi magyarázat sokkal inkább összeegyeztethető
az eredményekkel, mint a növekvő tapasztalat, mivel az egyedek jelentős része egyetlen
visszatérő utóddal sem rendelkezik annak ellenére, hogy élete során többször is költ (lásd még
Gustafsson 1989; Blums & Clark 2004). Sok fajnál a tojók látszólag az idősebb hímeket
kedvelik (Enstrom 1993; Richardson & Burke 1999) vagy az olyan bélyegeket, amelyek jelzik
a hímek várható élettartamát (Jennions et al. 2001) gyakran ezzel növelve utódaik minőségét
(Saetre et al. 1995; Hegyi et al. 2006b). Ráadásul a tojók célzottan többet fektethetnek be
ezekbe az utódokba (Burley 1986; de Lope & Møller 1993), amellyel tovább növelik párjuk
szaporodási sikerét. Ez arra utal, hogy néhány esetben az egyedi tulajdonságok a
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rátermettséget egyaránt befolyásolhatják a költési élettartamon keresztül, és emellett
közvetetten, más vonatkozásban is.

5.5 Életkor
A légykapó hímek kora nem befolyásolta évenként produkált rekrutáik számát. Ez az
eredmény ellentétes azzal, amelyet a legtöbb esetben kimutattak, vagyis hogy az éves
szaporodási siker nő az életkorral (Forslund & Pärt 1995; Catry & Furness 1999; Daunt et al.
1999; Pärt 2001). Sok esetben a fő korbeli különbség a legfiatalabb és az idősebb egyedek
között jelentkezik (Daunt et al. 1999; Pärt 2001). Néhány tanulmány azonban a miénkhez
hasonlóan nem talált kapcsolatot a hímek kora és szaporodási sikere között (Wendeln &
Becker 1999; Robertson & Rendell 2001). Elképzelhető, hogy bár mindegyik egyed törekszik
arra, hogy már fiatalabb korban költsön, ez csak a jó minőségűeknek sikerül (Harvey et al.
1985; Pärt 1995). Ezzel összhangban néhány fajnál, többek között légykapóknál is, azt
találták, hogy míg az egyéves hímek egy része egyáltalán nem költ, a többiek már ebben a
korban is fiókákat nevelnek (Potti & Montalvo 1991b; Robertson & Rendell 2001; Cooper et
al. 2009). Ez igaz lehet a pilisi örvös légykapókra is, mivel a hímek jelentős része, 60,9 %-a,
csak kétéves korában költ először. Az egyéves költők jobb minősége ellensúlyozhatja az
idősebb költők költési tapasztalatát, és így az egyévesek hasonló (vagy akár nagyobb) sikert
érhetnek el, mint az idősebb egyedek.
A kor éves szaporodási sikerre gyakorolt hatásának hiánya magyarázható azzal is, ha
a tojók kompenzálják párjuk tapasztalatlanságát, amikor egyéves hímmel állnak párba.
Számos esetben kimutatták, hogy a fiatal, tapasztalatlan költők táplálékkeresési hatékonysága
kisebb, vagy pedig kevesebbet fektetnek abba, hogy fiókáiknak élelmet szerezzenek (Daunt et
al. 1999, 2007; Galbraith et al. 1999; Geslin et al. 2004). A tojók reakciója megnyilvánulhat
abban, hogy kevesebb tojást raknak (Pyle et al. 1991), így kevesebb, de jobb kondícióban lévő
fiókájuk lesz kirepüléskor (Gustafsson & Sutherland 1988). Ezeknek az utódoknak nagyobb
esélyük van visszatérni költeni (Lindén et al. 1992; Both et al. 1999), így a tojásszámbeli
különbségek a rekrutaszámban már nem jelentkeznek. Ez a magyarázat a mi esetünkben is
könnyen elképzelhető, hiszen az egyéves hímek fészekalja kisebb volt, mint az idősebbeké.
Más vizsgálatok is mutattak ki hasonló mintázatot (Newton et al. 1981; Pyle et al. 1991),
vannak viszont olyanok is, amelyekben nem kaptak semmilyen összefüggést a hímek kora és
tojásaik száma között (Saino et al. 2002; Reid et al. 2003). Egy másik lehetőség a tojók
kompenzációjára, hogy ha bizonyos fontos összetevőkből (tápanyagok, hormonok, antitestek)
többet juttatnak a tojásokba. A pilisi örvös légykapókon korábban kimutatták, hogy a tojók
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tojásaiban több a tesztoszteron, ha egyéves hímmel állnak párba (Michl et al. 2005). A
tesztoszteron fokozhatja a fiókák táplálékkérő viselkedését, versenyképességét vagy
növekedésük ütemét (Schwabl 1993, 1996; Eising et al. 2001), amely ellensúlyozhatja
tapasztalatlan apjuk negatív hatását.
A fenti magyarázatoknak látszólag ellentmond egy a pilisi populációban végzett
korábbi vizsgálat. Ebben azt találták, hogy az egyéves hímek fiókái lassabban nőttek a
növekedés korai, lineáris szakaszában, és a kirepüléskori testméret, illetve testtömeg egyaránt
tükrözte ezt a lemaradást (Hegyi et al. 2006b). Azonban ezek az eredmények csak három év
adatain alapultak, és a kapott mintázat csak kettőben volt kimutatható, míg az itt leírt vizsgálat
több év adatait veszi figyelembe. Így eltérés könnyen elképzelhető.
A fiatal hímek kisebb fészekaljára nem csak a kompenzáció lehet magyarázat. Ezek
az egyedek később költenek, mint az adultak (Hegyi et al. 2006a), és a tojásszám, mint láttuk,
fokozatosan csökken a költési szezon során, tehát a kapott eredmény innen is származhat.
Azonban az analízisben a kor és a költéskezdés egymástól függetlenül hatott a tojások
számára, interakciójuk nem volt szignifikáns, ezért ez a feltételezés kevéssé valószínű.

5.6 Homlokfolt, a tojók párpreferenciája és a költési tapasztalat
A homlokfolt a hím örvös légykapók sokat tanulmányozott másodlagos nemi jellege.
Az ivari szelekció hat rá, de úgy tűnik, hogy információtartalma különböző az egyes
populációkban. Az eredmények azt mutatják, hogy a homlokfoltnagyság nem hatott sem éves
szinten, sem az egész élettartam szintjén sőt, a fészekalj méretét sem befolyásolta. Ez
összecseng azokkal a populáción korábban végzett vizsgálatokkal, melyek szerint a bélyeg
csak gyengén jelzi az egyedek fenotípusos minőségét (Hegyi et al. 2002, 2006a) ellentétben a
svéd populációval (Gustafsson et al. 1995; lásd Gustafsson & Qvarnström 2006-t is). A
homlokfolthatás hiányának egyik oka lehet, hogy a bélyeg és a szaporodási siker kapcsolata
változik a költési szezon során. Ilyen mintázatot mutatott ki Anna Qvarnström munkatársaival
(2000). Azt találták, hogy a későn költők között a nagy homlokfoltúak voltak a sikeresebbek,
míg a korán költők esetében ezzel ellentétes eredményt kaptak. Továbbvezetve ezt a
gondolatot, feltételezhetjük, hogy a nagy homlokfolttal rendelkező hímek csak bizonyos
években sikeresebbek, de az évminőségbeli különbségek miatt (Török et al. 2004) ez nem
mutatkozik meg. Mindezeknek azonban több eredmény is ellentmond. Nem volt szignifikáns
homlokfolt-költéskezdés interakció sem a rekruták, sem a tojásszám esetében (bár utóbbinál
kis mértékű tendenciát találtunk: F1,432 = 2,93, p = 0,088). Ezenkívül a rekrutaszámos
vizsgálatoknál nem tudtunk kimutatni homlokfolt-évminőség, a tojásszámos vizsgálatoknál
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pedig év-homlokfolt interakciót. Elképzelhető, hogy a nagy homlokfolt előnye csak a páron
kívüli párosodások révén észlelhető, pl. ha a nagy homlokfoltú hímeknek több olyan fiókájuk
van más fészkekben, amely visszatér költeni. Ezzel kapcsolatban a pilisi populációból
ellentmondásos eredmények származnak. Michl Gábor és munkatársai (2002) kísérletesen
kimutatták, hogy az örvös légykapó tojók akkor vesznek részt páron kívüli párosodásban, ha
kis homlokfoltú hímmel állnak párba. Ezzel szemben nagyobb adatbázison alapuló, ám
korrelatív vizsgálatokban azt kapták, hogy párja homlokfoltjának nagysága nem befolyásolja
a tojó részvételét a páron kívüli párosodásokban (Garamszegi et al. 2004c; Rosivall et al.
2009). Összességében elmondható, hogy a nagy homlokfolt viselésének pontos előnye még
nem tisztázott a pilisi populációban. A fészekaljon belüli és fészekaljon kívüli apaság hosszú
távú vizsgálata segíthet megérteni ennek a bélyegnek a szerepét.

A légykapó tojók esetében a pár homlokfoltjának örökölhetősége alacsony volt, és
nem volt szignifikáns. Az eredmény számszerűen hasonló ahhoz, amelyet korábban a svéd
örvös légykapó populációnál kaptak (Qvarnström et al. 2006a). A párpreferencia
kifejeződését számos tényező befolyásolhatja, itt mi ezek közül az egyik legfontosabbnak, a
költési tapasztalatnak a hatását vizsgáltuk. A tapasztalatlan tojóknál a párválasztást leginkább
a hímek közötti válogatásra jutó idő korlátozza (lásd még Török et al. 2004), de jelentős lehet
a területválasztás, valamint a hímek közötti különbségtétel korlátozó szerepe is.
Előfordulhat, hogy néhány tapasztalatlannak tűnő (gyűrűzetlen) tojó már költött
korábban a kutatási területen kívül. Hogy lássuk, ez mennyire csökkenthette a költési
tapasztalat látszólagos fenotípusos hatását, összevetettük a tapasztalt és tapasztalatlan
kategóriákat két fő költési változó, a költéskezdés és a tojásszám szempontjából. Mindkét
paraméterről feltételeztük, hogy jelentősen javulnak a tapasztalattal (pl. Blums et al. 1997;
Robertson & Rendell 2001). Ha korrigáltunk az életkorra, a tapasztaltaknál korábbi
költéskezdést, nagyobb fészekaljat és nagyobb dátumra korrigált tojásszámot találtunk. Ebből
kiindulva azt vártuk, hogy a párpreferenciában rejlő additív genetikai különbségek
kifejeződése is nő a költési tapasztalattal, de a kapott eredmény nem volt szignifikáns. Ennek
kétféle magyarázata is lehetséges. Az egyik, hogy a tapasztalat hiánya nem korlátozza a vele
született preferencia kifejeződését. Ez kevéssé valószínű, hiszen a tapasztalatlan csoport
esetében a párbaállásra minden bizonnyal időbeli kényszer hat. Az ő később kezdődő
költésüket ugyanis valószínűleg nem az eredményezi, hogy hosszabb időt töltenek
párkereséssel, hanem, hogy később érkeznek meg a költőterületre (lásd még Potti & Montalvo
1991a). A később érkező tojók pedig valószínűleg kevesebb időt fordíthatnak a hímek közötti
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válogatásra (Both & Visser 2001). Emellett egy kísérlet igazolta, hogy az örvös légykapóknál
a tanulási folyamatok fontos szerepet játszanak a párpreferencia kialakításában (Qvarnström
et al. 2004). A másik magyarázat a tapasztalat hatásának hiányára, hogy a pár homlokfoltja
nem jó mérőszáma a preferenciának.
A pár homlokfoltjának VA-ja nagyon alacsony volt. Ráadásul, amikor korrigáltunk a
hím korára, VA, VPE, VPLOT és VYEAR együttesen kevesebb, mint 15 %-át magyarázta a
homlokfoltbeli különbségeknek. Ezzel szemben a közvetlenebb párpreferencia mérőszámokat
használó laboratóriumi vizsgálatok robusztus repetabilitást, additív genetikai és állandó
környezeti hatást tapasztaltak (Brooks & Endler 2001; Forstmeier et al. 2004; Forstmeier &
Birkhead 2004). A pár díszének kifejezettsége csak akkor tükrözi a tojó preferenciáját, ha a
tojók „azt kapják, amit szeretnének” (Postma et al. 2006). A természetben azonban a
párválasztást számos tényező korlátozza, melyek a megmagyarázatlan variancia nagy arányát
is okozhatták a tojók párjának díszítettségében.
Korlátozó tényező lehet annak az időbeli változása, hogy milyen díszű hímek
érhetők el (Svensson & Gosden 2007), a hímek díszességének térbeli eloszlása és
elérhetőségük szezonon belüli változása (Benton & Evans 1998), a hímekért folytatott
küzdelem (Dale et al. 1992) vagy a tojók minősége (Johnstone et al. 1996). Úgy tűnik, a mi
populációnkban ezek közül mindegyik jelen van. A hímek átlagos homlokfoltja jelentősen
csökkent a vizsgált időszakban, valószínűsíthetően genetikai okok miatt (Hegyi et al. 2006a).
Továbbá, az egymáshoz közel letelepedő hímek díszítettsége jobban hasonlít, mint az
egymástól távol levőké, és ez befolyásolta a tojók párbaállási mintázatának értelmezhetőségét
(Hegyi et al. 2008a). Valószínűleg a tojók minősége és a verseny szintén korlátozhatja a
letelepedési mintázatot (Hegyi et al. 2007b; Hegyi et al. 2008b). Hogy a tojók párjának
díszítettsége időbeli és térbeli kényszer alatt áll, jól látható az eredményeken. Az évnek és a
költési területnek a pár homlokfoltjára gyakorolt hatása erősen szignifikáns volt mindegyik
analízisben, tehát az elérhető hímek térben és időben nem véletlenszerűen oszlanak el.
Emellett az év és a költési terület hatása szignifikánsan korrelált a tapasztalat kategóriák
között (rPLOT, illetve rYEAR), tehát ha egy tapasztalt és egy tapasztalatlan tojót ugyanazon a
területen vagy ugyanabban az évben vizsgálunk, párjuk homlokfoltja hasonló lesz.
Előfordulhat, hogy ezek az időbeli és térbeli kényszerek nemcsak a homlokfoltok eloszlását
befolyásolják, hanem az erre a bélyegre vonatkozó más, funkcionálisan független hatások
kimutathatóságát is korlátozzák.
Mindezek miatt valószínűsíthető, hogy a pilisi populációban a pár díszítettsége nem
túl jó mérőszáma a párpreferenciának, és emiatt nehéz örökölhetőségének, valamint a
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tapasztalattal való kapcsolatának értelmezése (Hegyi et al. 2010b). Felmerülhetne, hogy a pár
díszítettsége ennek ellenére jelentéssel bírhat, ha úgy tekintünk rá mint a párválasztás (és nem
a párpreferencia) mérőszámára (Qvarnström et al. 2006b). A szelekció ugyanis az aktuális
párválasztásra hat, és nem az egyedek valódi (belső) preferenciájára. Azonban a hímek közötti
válogatásban

rejlő

potenciális

egyedi

különbségek,

a

hímek

elérhetőségének

és

díszítettségének nagy időbeli és térbeli heterogenitása, valamint a költési területhűség mind
arra utal, hogy a pár díszítettsége a párválasztásnak is rossz mérőszáma. A pár díszítettsége
akkor mérné pontosan a tojók párválasztásbeli döntését, ha mindegyikük ugyanazon hímek
közül választhatna, ám ez teljességgel valószínűtlen. Bizonytalan, hogy a tojók milyen
kínálatból választanak, és feltehetően ez az egyik fő okozója a párjuk homlokfoltjával
kapcsolatos, fent bemutatott mintázatoknak. Összességében tehát úgy tűnik, hogy a
párpreferencia megfigyelt kifejeződését nem egy adott faktor korlátozza (mint például a
költési tapasztalat), hanem az a nagymértékű variancia, amelyet azzal hozunk létre, hogy a
tojók által választott hímek díszítettségét tekintjük a párpreferencia mérőszámának.

A párpreferenciával kapcsolatos vizsgálatokból kiindulva elképzelhető, hogy a nagy
homlokfoltú hímek nagyobb szaporodási sikere csak kisebb térléptékben (pl. telepekre
bontva) vizsgálva mutatható ki. Ha a nagyobb homlokfoltúaknak csak helyi szinten van
előnyük, könnyen előfordulhat, hogy az egyik területen kicsinek számító bélyeg a másikon
nagynak tekinthető a többihez képest, de mivel mi az egész területet egy egységként kezeltük,
különbség nem mutatható ki. Különösen igaz lehet ez akkor, ha a homlokfoltok eloszlása
időben is változik.

6. Zavaró tényezők
6.1 Páron kívüli apaság
Számos madárfajnál a páron kívüli apaság („extra-pair paternity” = EPP) fontos
meghatározója a hím egyedek szaporodási sikerének. Hatása kétféle lehet: egyrészt a hím
saját párján kívül más, már párbaállt tojókkal is párosodhat; másrészt saját fészkében is
lehetnek nem tőle származó, idegen fiókák. Előbbi nyilvánvalóan növeli, utóbbi pedig
csökkenti tényleges szaporodási sikerüket. Sajnos ezt a tényezőt nem tudtuk becsülni, mivel a
vizsgált évek többségében nem állt a rendelkezésünkre vérminta az egyedektől, ugyanis vért
csak az utóbbi bő 10 évben veszünk az állatoktól. Ennek következtében a szaporodási siker
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számolásakor minden esetben a hím fészkéből származó fiókákat (tojásokat), tehát a
látszólagos szaporodási sikert tudtuk csak figyelembe venni. Az utóbbi években több cikk is
megjelent ebben a témában a pilisi örvös légykapókról. Ezek a munkák elsősorban a
fészekaljban lévő saját és idegen fiókák arányát vizsgálták (Garamszegi & Møller 2004;
Rosivall et al. 2009), Michl Gábor és munkatársai (2002) viszont antikopulátoros kísérletük
során a tojások szikhártyáján lévő spermiumokat számolták. Utóbbi tanulmányban a fészkek
40 %-ában észleltek feltételezhetően idegen hímtől származó spermiumokat. A mintaszám
azonban itt meglehetősen alacsony volt. A korrelatív vizsgálatok a fészkek 55,7 %-ában
találtak idegen fiókát (Rosivall et al. 2009). Bármelyiket is vesszük azonban alapul, úgy tűnik,
hogy az EPP jelentős szerepet játszik a pilisi örvös légykapó populáció szaporodási sikerében
is. Azonban az itt leírt eredmények szempontjából a kérdés nem is az, hogy az EPP
mennyiben befolyásolja a szaporodási sikert, hanem hogy a vizsgált változók összefüggésben
vannak-e az EPP-vel.
Az eddigi vizsgálatok alapján a fészekben lévő idegen fiókák aránya nincs
összefüggésben sem a testmérettel, sem a költéskezdéssel (Rosivall et al. 2009), tehát ebben a
tekintetben az EPP nem befolyásolhatta az eredményeket. A homlokfolttal kapcsolatban
viszont bonyolultabb a helyzet. Úgy néz ki, az, hogy milyen lesz az apa díszítettsége, a
szociális párválasztás során dől el, és nem az EPP révén (Garamszegi et al. 2004c; Rosivall et
al. 2009), de nem szabad figyelmen kívül hagyni az ezzel ellentétes eredményeket sem (Michl
et al. 2002; lásd még a homlokfolt diszkussziójánál). Egy korábbi vizsgálat ugyanakkor arra
mutat rá, hogy ha mérsékelt szintű az EPP, és emiatt rosszul határozzuk meg az apa-fióka
kapcsolatot, az valószínűleg nem torzítja el jelentősen az animal modell örökölhetőségbecslését (Charmantier & Réale 2005).
Hazai vizsgálat ugyan nem foglalkozott vele, de egy cseh tanulmány megállapította,
hogy az EPP nincs összefüggésben a korral ennél a fajnál (Krist et al. 2005). A poligínia és az
apaság kapcsolata viszont fajtól függően igen különböző lehet (Soukup & Thompson 1998 –
pozitív kapcsolat; Pilastro et al. 2002 – negatív kapcsolat; Pearson et al. 2006 – nem találtak
összefüggést), és légykapókról nagyon kevés adat van a nemzetközi irodalomban. Éppen ezért
a poligíniával kapcsolatos eredményeimet óvatosan szabad csak kezelni. Az örvös légykapó
testvérfajának, a kormos légykapónak különböző populációiban egyöntetűen azt találták, hogy
a poligín hímek fészkében több idegen fióka volt, mint a monogámokéban (Brün et al. 1996;
Lubjuhn et al. 2000; Drevon & Slagsvold 2005). Ezek az eredmények azt sugallják, hogy az
EPP még jobban csökkenti a poligín hímek előnyét a monogámokkal szemben, tehát egyrészt
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erősíti a következtetéseket, másrészt, extrém esetben a poligínia előnye jó táplálékellátottságú
években is eltűnhet.

6.2 Diszperzió (elvándorlás)
A madarak életmenetéből kiindulva kétféle diszperziót különböztethetünk meg. Az
egyik a fiókakori, amikor az egyedek kirepülésük után nem térnek vissza többet arra a helyre,
ahol születtek. A másik a felnőttkori (költési) diszperzió, amikor a már szaporodott egyedek
keresnek másik költési területet. Ezek a jelenségek kétféle problémát okozhatnak. Egyrészt,
ha a madarak minden évben más-más területen költenek, akkor lehetetlen őket végigkövetni
egész életük során. A „Módszerek” fejezetben ugyanakkor már említettem, hogy a pilisi örvös
légykapók területhűsége (különösen a hímeké) igen nagy (Könczey et al. 1992; Hegyi et al.
2002), tehát ha egy madár egyszer költött a kutatási területen, akkor minden bizonnyal élete
hátralevő részében is ott fog költeni, és ha nem tér vissza több éven keresztül, akkor
valószínűsíthetjük, hogy elpusztult. Ha egy egyed a telepek szélén költ, akkor persze még
ezzel együtt is előfordulhat, hogy az egyik évben bent, a másik évben kint fészkel. Ezt a
problémát azzal küszöböltük ki, hogy az LRS-t vizsgáló analízisekben csak azoknak a
madaraknak az adatait vettük figyelembe, amelyeket az első és utolsó megfogásuk között
minden évben megfogtunk. Így minimálisra lehetett csökkenteni a telepeken kívüli költések
figyelmen kívül hagyásából származó hibát.
A másik probléma, ha a fiókák elvándorlása aszimmetrikus a vizsgált változók
tekintetében. Ez látszólagos eltéréseket okozhat (pl. ha a hosszú életű hímek utódai nagyobb
arányban maradnak a területen, és ezért találunk pozitív összefüggést az élettartam és az LRS
között), vagy létező különbségeket rejthet el (pl. ha a nagyobb homlokfoltú hímeknek több
utódjuk van, de nagyobb arányban is hagyják el a költési területet, így homlokfolt
tekintetében nem lesz különbség a szaporodási sikerben). A fiókakori elvándorlásról
nincsenek adataink. Nagyon kevés pilisi örvös légykapót fogtak vissza más területeken, és
ezek is kivétel nélkül költési időn kívüli (általában vonulás közben nyert) adatok, így
pontosan nem tudjuk, hogy ez a jelenség hogyan befolyásolhatja az eredményeket. A szülők
morfológiai bélyegeinek, életkorának vagy a poligíniának közvetlen hatását eddig még nem
vizsgálták. A fiókakori elvándorlásról szóló munkák elsősorban a kirepüléskor megfigyelhető
egyedsűrűség, a fészekaljméret, az első tojás lerakásának ideje (annál a fészeknél, ahol az
adott fióka született) vagy a kelés időpontjának hatásával foglalkoznak (pl. Pärt 1990;
Altwegg et al. 2000). A gotlandi örvös légykapókon kimutatták, hogy a későn kelt tojók
születési helyüktől messzebb költenek, de ők is csak akkor, ha kisebb fészekaljból származtak
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(Pärt 1990). Jelenlegi tudásunk alapján nincs okunk feltételezni, hogy az általunk vizsgált
változók szempontjából az elvándorlás aszimmetrikus. A Pilisnek azon a részén, ahol az
odútelepek is elhelyezkednek, az erdők viszonylag egységes képet mutatnak (leszámítva
persze az erdészeti beavatkozásokat), tehát feltételezhetjük, hogy az élőhelyek minőségükben
nem különböznek, így nem okozhatnak aszimmetrikus elvándorlást. Az odútelepek
elhelyezkedésére jellemző, hogy a több kilométer átmérőjű központi tömbtől távolabb, 1-2 km
távolságra is találhatók kisebb-nagyobb részek (6. kép). A terület homogenitása miatt az egyik
telepről elvándorló egyedek véletlenszerűen érkezhetnek egy másik telepre vagy a kutatási
területen kívülre. Kivéve persze, ha több km-re vándorolnak el, azonban a svéd populációban
kimutatták, hogy a fiatal örvös légykapók túlnyomó többsége nem távolodik el 1 km-nél
jobban attól a helytől, ahol született (Pärt 1990). Mindezek arra utalnak, hogy az
aszimmetrikus elvándorlás nem valószínű a vizsgált örvös légykapó populációban.

6. kép Az odútelepek elhelyezkedése a kutatási területen
Más a helyzet akkor, ha a rekrutákat úgy definiáljuk mint azok az utódok, amelyek
költő madárként visszatérnek abba a populációba, ahol születtek, a többiekkel pedig nem
foglalkozunk. Ilyenkor a fiókakori elvándorlás értelemszerűen nem okoz problémát.
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7. Kitekintés
Az elmúlt évek kutatásai számos kérdésre adták meg a választ az örvös légykapók
szaporodási sikerével, életmenet stratégiájával kapcsolatban. A vizsgálatok eredményei
azonban további izgalmas kérdésekhez vezetnek. Láthattuk, hogy a légykapó hímek sikerének
különböző mérőszámait meghatározó változók különböznek, vagy hatásuk tér el. Az időben
legelső (tojásszám) és a legutolsó (rekrutaszám) mérőszám esetében tisztult valamelyest a
kép, de érdemes megvizsgálni egy közbülső állapotot is, például a kirepült fiókák számát.
Ezzel közelebb kerülhetünk a szaporodási siker különböző szintjeit befolyásoló folyamatok
feltárásához, megértéséhez is. Felmerül például, hogy a kirepülést megért utódok száma vajon
a tojásszámhoz vagy a rekrutaszámhoz hasonlóan változik a költéskezdés függvényében. A
kezdést potenciálisan befolyásoló tényezők hatása is vizsgálható például kísérletesen, a
tojásrakás mesterséges előretolásával vagy késleltetésével. Érdekes lehet az is, hogy vajon a
poligín hímek a kirepült fiókák tekintetében sikeresebbek-e monogám társaiknál. Mindkét
kimenetel mellett szólnak érvek. Két fészekaljból több fióka repülhet ki, mint egy
fészekaljból, ugyanakkor a poligín fészkeknél a kevesebb szülői gondoskodás azt is
eredményezheti, hogy a fiókák (vagy legalábbis egy részük) még a fészekben elpusztulnak.
Szélsőséges esetben még az is előfordulhat, hogy a kirepült fiókák szintjén a monogám hímek
a sikeresebbek, és ezt a hátrányt hozzák be később a poligínek. A kirepült fiókák számát
befolyásoló tényezők vizsgálata segíthet az évminőség hatásában megfigyelt különbségek
hátterének feltárásában, valamint annak kiderítésében is, mi okozza, hogy amíg a tojásszám
nagyban függ az életkortól, a rekrutaszám esetében teljesen eltűnnek a korbeli különbségek.
Ide kapcsolódik egy másik érdekes problémakör. Úgy tűnik, hogy a légykapó
hímeknek kétféle szaporodási stratégiája van. Egy részük már egyéves korában költ, a többiek
viszont csak kétéves korukban szaporodnak először. Van-e különbség a két csoport között
morfológiai bélyegek, élettartam vagy a szaporodási siker tekintetében? Miben előnyös az
egyik stratégia, miben a másik? Hogyan tudnak fennmaradni egymás mellett, és vajon
öröklődnek-e?
Fontos lenne az EPP behatóbb vizsgálata. Örvös légykapóknál még egyáltalán nincs
adat arra, hogy például a poligínia milyen összefüggésben van a hímek fészkében található
idegen fiókák számával. Még érdekesebb kérdések megválaszolását tenné lehetővé, ha
ismernénk az adott hím más fészkekben nevelkedő fiókáinak számát is. Mi a viszonya a
tényleges és a látszólagos sikernek, milyen különbségek vannak az őket befolyásoló
tényezőkben? Ezeket a kérdéseket több madárfajnál is vizsgálták. A mi esetünkben azért lehet
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ennek különös jelentősége, mert tisztázhatná a homlokfolt szerepét a pilisi légykapók
életmenetében. Az eddigi eredmények ellentmondóak: a bélyeg ivari jelzés, befolyásolja a
párbaállás gyorsaságát, de szaporodási sikerbeli előnye látszólag nincs a nagy homlokfoltú
egyedeknek. Az EPP-n keresztül lehet, hogy feloldható ez az ellentmondás.
Bár nem tudtuk kimutatni, hogy a tojók párpreferenciája öröklődik, a költési
tapasztalat pedig nem befolyásolta a preferencia kifejeződését, érdemes megvizsgálni más
változókat, amelyeknek potenciálisan szerepe lehet. Ilyenek például a tojók minőségével
összefüggésben lévő változók (kondíció, testméret, díszítettség). Érdekes eredménye lehet egy
olyan vizsgálatnak is, amely a pár díszességének változását tojóegyeden belül nézi. Azonban
ehhez igen nagy adatbázisra lenne szükség, amellyel sajnos nem rendelkezünk.
A fenti vizsgálatokból (adathiány miatt) teljesen kimaradt az örvös légykapók másik
fontos másodlagos nemi jellege, a fehér szárnyfolt. Úgy tűnik, hogy a pilisi populációban
ennek a bélyegnek a homlokfolténál nagyobb szerepe van az ivari kiválasztódásban. Az
adatbázist további évek adataival kiegészítve érdemes vizsgálni a szaporodási sikerben
betöltött szerepét is.
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10. Összefoglalás
A rátermettség becslésére széles körben használt egész élettartam alatti szaporodási
sikert (LRS) egyik fő komponensével, az éves szaporodási sikerrel együtt számos tanulmány
fő tárgyát képezi. Ezek a munkák gyakran foglalkoznak a szaporodási sikerre hatást gyakorló
változókkal, azonban többségük egyszerre mindössze egy-két tényezőt vesz figyelembe, a
hosszú távú vizsgálatok pedig ritkák. Egy majd’ két évtizedes adatsort felhasználva
vizsgáltam az örvös légykapók (Ficedula albicollis) LRS-ét és éves szaporodási sikerét
befolyásoló változókat. A sikert elsősorban a rekruták száma alapján becsültem, de éves
szinten összevetettem e változók tojásszámmal való kapcsolatát is. Az egyik, a szaporodási
sikerre potenciálisan hatást gyakorló tényező a légykapó hímek homlokfoltja. Vizsgáltam a
tojók preferenciájának öröklődőképességét erre az ivari jelzésre vonatkozóan, valamint a
költési tapasztalat hatását a preferencia kifejeződésére.
Az örvös légykapó hímek éves szaporodási sikerét jelentősen befolyásolta a
költéskezdés. A rekruták száma az éves medián közelében költőknél volt a legnagyobb, ezzel
szemben a tojások száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott az időben. A tojásszám
nagymértékben függött az évminőségtől, a madarak jó években nagyobb fészekaljjal
rendelkeztek, rekrutáik száma ugyanakkor nem tért el a különböző évtípusokban. A
poligíniának csak jó táplálékellátottságú években volt hatása, és nem befolyásolta az LRS-t
sem. Bár önmagában vizsgálva pozitívan korrelált az egész élettartam alatt produkált rekruták
számával, ez csak a költési élettartammal való szoros kapcsolatából következett. A költési
élettartam annál nagyobb jelentőséget játszott a hímek LRS-ében, és összefüggésben volt az
átlagos éves rekrutaszámmal is. Emellett a hosszabb élettartamú hímek között kisebb volt
azok aránya, amelyek egyáltalán nem produkáltak egyetlen rekrutát sem. Az életkor nem
befolyásolta a rekruták számát, viszont szoros kapcsolatban állt a tojásszámmal, az egyéves
hímek tojói kevesebb tojást raktak. A testméret és a homlokfoltnagyság nem hatott sem éves
szinten, sem az egész élettartam szintjén sőt, a fészekalj méretével sem állt kapcsolatban. A
párpreferencia örökölhetősége igen alacsony volt, és úgy néz ki, hogy a költési tapasztalat
nem befolyásolja ennek kifejeződését, míg a költéskezdésre, valamint a tojások számára nagy
hatással volt. Úgy tűnik, a térbeli és időbeli kényszerek sokkal inkább meghatározók a
párpreferencia kifejeződésében.

67

11. Summary
As a comprehensive fitness parameter, lifetime reproductive success (LRS) with one
of its main components, annual reproductive success was often the subject of previous studies.
These papers often dealt with variables potentially affecting reproductive success, however,
the majority of them treated only one or two factors at the same time and long-term studies
are scarce. Here, I used an almost 20-year dataset to quantify LRS and annual reproductive
success of collared flycatchers (Ficedula albicollis). Reproductive success was mainly
estimated on the basis of recruited offspring, but on a yearly basis, I also investigated the
variables if they affected clutch size. One of these variables is the white forehead patch of
males. I studied the heritability of females’ preference for this trait, and also the effect of
breeding experience on the expression of this preference.
Annual reproductive success of male collared flycatchers was significantly affected
by laying date. Individuals breeding near the yearly median produced the highest number of
recruits while both early and late birds were disadvantaged. In contrast, clutch size
continuously declined during the breeding season. There was a relationship between yearquality and the number of eggs, birds had larger clutches in good years On the other hand,
there was no difference in the number of recruits between year types. Mating status had a
positive effect on the number of recruits only in years with high food supply. Although it was
positively associated with the number of lifetime recruits, when we corrected for lifespan, this
relationship disappeared. This implies that polygynous males realized a higher LRS only
because of their longer lifespan. Breeding lifespan played an important role in the LRS of
flycatcher males, moreover, it was also positively related to the mean number of recruits per
breeding year. The probability of producing a recruit also increased with lifespan. Age did not
influence the number of recruits, but it was closely associated with clutch size: females of
yearlings laid fewer eggs. Forehead patch size or body size did not affect yearly or lifetime
offspring recruitment, moreover they did not relate to clutch size either. Heritability of mate
preference was quite low, and it seemed breeding experience did not affect its expression,
while laying date and the number of eggs were strongly influenced by experience. Plot and
year, however, were equally important determinants of the expression of mate preference.
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